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Напрошенім опікунам 
- —  від „Шершеня” в альбом.

Хиба не завеїгди, або принайменче 
• не у всіх народів, сходить ся з прав
дою правило, що вказівки годинника 
му зять з бігом часу за ним посувати 
ся, або, що колеса поступу доконче 
мусять точити сч в перед. Можливе, 
що воно так є у кого иньшого, що 
се правило є обовязкове у всіх дру
гих націй, — бо у нас нї; воно про 
нас, чн. то скорше ми про нього, якось 
не дуже хочемо знати. Ми навіть на 
перекір цілому сьвітови силкуємо ся 
доказати, що вказівки годинника 
можуть показувати також час, посу
ваючи ся назад-гузь, а поступом 
мож;за назвати також хід рака. Та 
нехай-би — вольному воля, ще й до 
того на американській земли. Нехай 
собі всякий розуміє поступ по свойо
му, і по свойому його коментує; щоб 
лиш тільки то коментоване понятя 
поступу не надто уже воняло — ру- 
тенським свиньством...

Але до річи.
Яіх>6ь перед пів роком поміж нами 

народив ся наш коханий, питомий, 
руській поступ. Сейчас — як і при
стало на руський поступ — надув 
ся і гаркнув. Гаркнув здорово на всіх 
і на вся, бож прецїнь на се він і 
руськкй поступ, а такий якже-ж може

приступив в члени Славянського 
'Еміґр. Товариства, зміну назви нашої 
орґанїзації хотів перевести...

Але ось тут і весь камінь прет- 
кновенія, який не дає спати пайам 
від нового Союза. Се правда, що 
конвенція ухвалила змінити назву 
,,Р. Н. Союз“  на ,.Гр. катол. Руський 
Союз“ , і се також правда, що оя змі
на не переведена. Але панове, на 
милість Бога, се-ж хиба вже не поло- 
манє ухвали конвенції. Можливо, що 
найшов ся дехто такий, кому більше 
може ще як вам на тім залежало, і 
то з цілком иньших мотивів, як ваші, 
аби ся ухвала була точно і як най- 
скорше переведена; а однак і він 
мусїв погодити ея з обставиною, що 
обовязуюче тут державне право є 
трохи сильнїйше навіть від ухвал 
конвенції. Сеж хиба досить ясно роз- 
толкував лоєр у письмі поданім в 
числі 45-ім.,,Свободи", з 10-го падо
листа 1910-го року. І коли нашівисші, 
духовні круги погодили ся з фактом 
і признали, що конвенція, в якій 
прецїнь беруть участь не лоєри, але 
самі робітники,' може шось такого 
■ухвалити, що покаже ся опісля з прав
ничої точки немислимим до переве- 
деня в житє, і не роблять уже з сего 
ніякої квестії, то ви, самі поступовці, 
вольнодумцї і прочая і пррчая, нараз 
приняли на себе ролю найревнїйших 
оборонців — horribile dictu — греко

бути мислимий без вишкірюваня зубів ; .. ,Л олицизму. Тільки один — вибачте,—
і гарканя на веїх і на вся

Та отеє - гулоб для нас байдуже, 
колиб не обставина, що се гарканє 
починає спорадично звертати ся в 
нашу сторону. А що вже у нас з да- 
вен давна така „поведенція**, що як 
до кого пють, то він мусить відпо
вісти ,,на здоровлє**, тому і нам 
вже хотьби сама чемність приказує, 
на роблені закиди, чи то пак гарканя, 
зі сторони „поступового Шершеня“  
дещо відповісти.

І  колііб вірити словам „Шершеня**, 
то на нашій душі зібрала ся вже така 
копиця зретрішеній, що і  шибениці 
для нас мало. •

Тому то розберім усї ті закиди 
„по пунктам*1 і придивім ся кождому 
з*йсібна. В числі 14-ім, у статї „Єще 
одно блою о тім — що, не так скла
лось, як гадалось “  закидає ся, що 
„головачі і босове від Г. К. P. С.М 
по перше : „поломили ухвали конвен
ційні1', по друге: „самі собі пейди 
попідвисшали“ , по третє: „самі на 
свою руку редакторів приймають і 
викидають**, по четверте: „самовіль
но, за народний гріш гавзи купують", 
по пяте: ,,і т. д., і т. д.“ ...

Перше: „поломили ухвали кон- 
венційні“ . Панове головачі від „Но
вого Союза“ , будь ласка, скажіть : я к і 
ухвали?.» Конвенційний протокол 
писав і педав до публичного відома, 
друкуючи його зі своїм підписом у 
,,Свободї“ , таки ваш приклонник, те- 
перішний ваш урядник. Здаєть ся, се 
иайменче буде коштувати вас труду, 
поспитати його, чи протокол друко
ваний хоч йотою ріжнить ся від пи
саного ним, самим, а з якого копію 
він заховав у себе. Провіривши в сей 
спосіб автентичність і достовірність 
друкованого протоколу, возьміть його 

руки і переходіть ухвалу за ухва
лою; перейшовши їх, скаг • котор 

І ’ них г, зломана?.., Ухв 
І и всі »о:випла іувані 
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,.манкамент“ виказує ваша греко-кат. 
реййістг. • її мотив є аж надто бруд
ний. Ви, опираючи ся виключно тіль
ки на тій ухвалі, оснували нову орґа- 
нїзацію, і то навіть проти волї огляд- 
нійших ваших одиниць. Неможливість 
переведеня сеї ухвали у нас, відо
брала вам розумну рацію єство* аня 
і го л о ї ': .о орудіє агітації. І  тому то, 
щоб ратувати дїло, почате кількома 
крикунами, volens-nolens, мусїлисьте 
вчепити ся киринї і брехні. Але па
нове, всяка кириня, отже навіть і 
руська — все таки повинна мати 
якісь свої границі.
. Лишає ся непереведена ще тільки 

одна ухвала конвенції, іменно, що 
„Свобода** має бути побільшена на 
12 сторін. Ваша рація, але і ся ухва
ла в найкоротшім часі буде переве
дена. Чомуж не переведено її сейчас, 
„в  24 годин по ухвалі конвенції**? 
Тому, бо побільшене такої великої 
часописи, як є „Свобода**, є трохи 
більше скомплїкованою справою, тро
хи труднїйше, як непричком кажучи, 
перероблене батькових штанів на си
на. Власне в тій справі рішають те
пер відділи, належачі до P. Н. Сою- 
ва на підставі розісланих до них цир
кулярів. Але і в fift справі се не є 
„поломанс ухвал “  з нашої сторони. 
Противно, ми мали на оцї виключно 
тільки добро каси P. Н. Союза, не 
хотячи наражувати її на видатки і 
кошти. Маєте поміж собою досить 
фахових людий, досить таких, що 
розуміють ся на друкарстві, нехай 
вони самі оцінять, чи є можливо ви
давати часопись такого формату, як 
ч,Свобода“  на 12 сторін за 10 цнт. 
в місяць. Таж і за „Шершень** пла
тять члени по 10 цнт. — а який йо
го обєм і формат, а який „  Свободи “ ? 
І тому то ми здержали ся з виповне
ним сеї ухвали і віддали її до понов- 
пого голосованя відділам. Чи ви, був 
шп на нашім місци, поглиб посту:'П И 

ТИ інакше, наколи-б вам добро орґа- 
нїзації лежало на еерци?

Отже і в тім случаю не може бути 
мови„ про „поломанє конвенційних 
ухвал**. Так вкажіть тепер ласкаво 
фактами, де і в чім сї ухвали поло- 
мано, бо бачте, кричати на підставі 
чогось уроєного, неіснуючого, се зна
ють тільки людцї, яких звичайно за
микають в домах божевільних, та я- 
ким аплїкують і̂д часу до часу дра- 
стичну медицину: кафтан безпечень- 
ства, а в вашім случаю намордник!...

Се раз. Друге: „вони самі собі 
пейди попідвисшали“ . І опять від
силаємо добр. крикунів В ІД  „Шер,- 
шеня“  до протоколу конвенційних 
ухвал: винайдіть ласкаво ч. 48 „Сво- 
боди“ , 4-а сторона, 3-а шпальта, 
стрічка 40, 41, 42 і 43 з гори; най
шовши се, попросіть когось з най- 
сердечнїйших ваших другів, аби вам 
протягом пів години лив зимну воду 
на голову. Доперва по сій операції 
прочитайте повисші стрічки з „Сво- 
боди“  і дотичний вакид з „Шерше- 
ня“ , а вже по еїм скоро гляньте в 
зеркало. Ручимо, цо ваші власні мі
ни не будуть того рода, аби їх мож 
назвати мудрими.

Скажете може, що там в установ
лена платня секретарям по 100 дол. 
в місяць. Ваша правда. Але di секре
тарі попри діловодство в „Р . Н. Со
юзі ведуть ще і діловодство в „Мо
лодечім Р. Союзї“  і за сю роботу, 
після ухвали конвенції, в Філядель- 
фії одержують окремо по 5 долярів 
місячно. Сеї ухвали на конвенції в 
Клївляндї не знесено, отже тим са
мим вона є в повній силі до тепер, 
і на сїй підставі загальна платня се
кретарів виносить по 105 дол. на 
місяць.

Се два. Третє: „вони самі, на сво- 
ю руку редакторів приймають і вики
дають “ . Цілком певно, бо до сего 
дала нам конвенція повну влаеть. 
Прошу ласкаво піти до оптика, ку
пити собі добрі окуляри і прочитати 
дотичний уступ з конвенційного про
токолу, поміщений в числі 48, 4-та 
сторона, 1-ша шпальта, 27-ий і 28-ий 
рядок з долини. Рація була-б крича
ти, коли-б ми робили противно; але 
кричати за се, що ми виповнюємо 
наложений на нас обовязок; се вже 
пахне аж надто, скажім так делікат
но: киринею.

Се три. Четверте: „Вони самовіль
но за народний гріш гавзи купують 
Ваша правда, бо не тільки, що „к у 
пують але навіть вже купили. З 
приязни до вас можемо зробити ще 
більше і навіть зрадити вам тайну, 
де його купили: в Джерзи.Сіти, при 
Ґрецд вулиці, число 83. Зовсім рішу
чо, що там. Що в тім випадку ми 
забули піти до вас о пораду, то тим 
разом ще вибачте; але, бачте, ми зро
били се тому, бо гадали, що конвенція 
вибрала нас, а не вас урядниками 
Русько-Народного Союза. Правда, що 
так? Єсли отже вибачите нам і се 
признаєте, то, будь ласка, скажіть, 
що є обовязком уряду, чи там упра
ви якоїнебудь організації? Попри 
сповнюване кардинальних обовязків, 
чи не дбайливість також про мате- 
ріяльне і духове добро організації? 
Коли ми дійдемо вже так далеко, що 
і се нам признасьте, — а признкти 
чейже, як мудрі люди,, а не кирин- 
ник^, мусите, — то М И  осьмілямо ся

ішгг'гі«~тч ІІИІ Ь*

попросити вас, взяти олівець в руки, 
і числити разом з нами.

Отже так: до сих nop P. Н. Союз 
платив за рент „  Свободи “  і льокалю 
Головного офісу з дочисленем найпо- 
трібнійших поправок, які мусїв ро
бити своїм коштом, пересічно по 150 
долярів в місяць, або 1800 долярів 
річно. Сї гроші платили члени в чу
жий карман, і -вони для організації 
були раз на завеїгди пропащі. К у 
плений дім коштує 13.500 долярів; 
за 7 літ, сими дотепер зовсім пропа
даючими грішми, він буде в повні 
виплачений; а позаяк по купленю до
му платить P. Н. Союз рент сам со
бі, гроші за рент лишають ся в його 
власній касї, отже і дохід P. Н. Со
юза збільшить ся о повних 1.800 дол. 
річно за 7 лїт, то є до сего часу,.аж 
буде в повні покрита виложена на 
д ім  сума. Але і протягом сих пер
ших 7 літ P. Н. Союз з купленого 
дому має гарний дохід; іменно про
цент, який ховає від льокатора кож
дий властитель камяницї в свій кар-1 
ман, приходити ме в касу P. Н. Сою
за. А він легко приносити-ме около 
7 до 8 процент від суми купна до
му, отже такий процент, який не дає 
ніякий банк в сьвітї.

Просимо тепер сказати нам, чи ми, 
купуючи дім на власність P. Н. Сою
за, не здїлали як найліпше для фі
нансового добра орґанїзації?

Ваш закид, ,,що сама реперація 
того гавзу має коштувати не богато, 
лиш $6000“ , є цілковито схоплений 
з воздуха, і коли ви свому інформа- 
торови за сю відомість заплатили я- 
кийсь гонорар, То веліть йому сей
час звернути гроші. Що деякі зміни 
треба було поробити, се зовсім при
родна річ. Але їх мусїлоб ся робити 
так само і рівнож своїм коштом в 
кождім домі, винанятім під друкарню, 
їх робив свого часу д. Ардан своїм 
коштом, коли переніс „Свободу** зі 
Скрентон до Ню Йорку, їх мус'їли і 
ми зробити, коли опісля переносили 
її з Ню Йорку до Джерзи Сіті. Такі 
„реперації** буде мусїв завеїгди ро
бити кождий, хто буде переносив дру
карню до помешканя, яке не було 
вже спеціяльно збудоване на друкар
ню. Зрештою, в тій самій справі, ко
му сего ще мало, нехай прочитає чи
сло „Свободи** з 16-го лютого с. р.

Що дім куплено в Джерзи Сіті, а 
не десь в якійсь дїрі, де „сонце не 
оьвітить і желїзниця не ходить", се 
не тому, що „Порт-Артур** мав ,,туй- 
туй валитись**, але тому, що Джер
зи Сіті, се неначе складова частина 
метрополії Злучених Держав, Ню Йор
ку. Тут бє живчик фінансового і ду
хового житя усеї Америки, тут ро
блять перший крок на амер. землю 
наші емігранти, тут часопись може 
найдешевше і найліпше сповняти 
свою задачу для добра усеї нашої су
спільносте Тут нема найменчої оба- 
ви, щоб вартість з^млї спала в доли» 
ну; противно, вона з кождим тижнем 
все підносить ся. Що дім куплено не 
в самім Ню Иорку, але в Джерзи Сі
ті, то се тому, бо в Ню Йорку цїни за 
землю незвичайно високі; з другого бо
ку, як вже сказано, Джерзи Сіті nq> 
при дешевші ціни на землю має 
ті самі прикмети, що і Ню Йор: 
кий лежить в віддалейю цілих 3 м*. 
нугї їзди тунельом.’

Отеє і ціла тайна, чому куплонр
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дім і для чого його куплено не деін
де, але в Джерзи Сіті. Зрештою, ми 
заявляємо отсим публично, що нако
ли будуча конвенція не одобрить 
купна дому, ми готові звернути усю 
ціну купна з замкненими очима; ми 
певні того, що на еїм домі не стра
тимо, противно, заробимо гарний гріш.

Найхарактеристичнїйшим з усїх 
закидів у „ІПершеню", є ,,і т. д. і 
т. д.‘‘ Тут вже, бачите, навіть і бре
хунам бракло теми, і вони закінчили; 
дїло клясичним,,і т. д. і т. д.“ , нена
че недоказуючи чогось страшн» "О, не
мов приготовляюючи загал н щось 
нове, небувале, а що вони 7 ,е самі 
гаразд не знають, чого ще вони „(ф і 
не вспіли видумати.

Та цур їм. Нехай думають. Ми 
кінчимо, звертаючи увагу загалу па 
се, якими то нікчемними дорогамч та 
способами воюють киринники проти 
нашої орґанїзації. А навязуючи до 
слів, якими почалисьмо, констатуємо 
факт, що мимо того, що сї панове 
крикливо присвоюють собі монополь 
поступ О ВО СТИ , нічого нового до тепер 
не доказали: кириня, се прецїнь не 
поступ, а противно, назадництво, гід
не кацапства, а не людей, що мають 
претенсії до чогось ліпшого.

Урядники Русько Народного Союза.

» • Ґ \ ; . • ; V ‘•TWv
ВІД Г0Л0В. УРЯДУ P. Н. СиЮЗА 

В АМЕРИЦІ.
; - ( ■____ \ [ >

■
Розмет за місяць жарець 1911.

Розхід за місяць Марець с. р. єсть:
За померншх членів або їх жени і за ви-

В.
падки каліцтва.

47. Лаврінок Федь $1000.0о 
45. Суходольський Кап. 1000.00 
7. Тима Юрий 1000.00
1. Кавалко Ігнатий 1000.00
2. Микитяк Василь 1000.00  ̂

209. Ґінда Анна ж. Теодора 400.00
92. ЯмрожийГел.ж.Сильв. 400.00 

. 174. Галишак Катер, ж. Ів. 400.00 
43. Мишковеький М. ж. Ів. 400.00 
70. Пацала Мар. ж. Теодоз. 400.00 

174. Турлянич Михайло 1000.00  ̂
67. Данилець Григорий 100.00 
2. Мацїовський Теодор 100.00 

99. Предзїмірський Петро 100.00 
165. Скрабут Антін / 100.00 
189. Грегович Антін 100.00
82. Гапик Михайло 100.00

Разом $8Г,600.00 
Платня Гол. уряд, за марець 270.00 

^ді£вїртр. Союза за марець 133.19

Весь розхід виносить $9,003.19
Розмет платить 11.686 членів на 

ціле посмертне (кождий по 72. цнт.) 
і 1657 членів на пів посмертного, 
(кождий по 36 центів).

Крім того кождий член платить за 
орґан „Р. Н. Союза” по 10 центів, на Ре- 
зервовнй Фонд по 5 центів, на Народний 
Фонд по 1 цеятї, на Фонд Бідних по 1 
центї, на Еміґраційний Фонд по 1 центі.

Член на ціле посмертне платить 
90 центів, а на половину посмерт* 
ного 54 центів.

Дм. Капітула, гол. предеїд.
А. Шаршонь, гол. касівр.
С. Ядловсьний, гол. сетгр.
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МАРТА БОРЕЦЬКА.
'СТОРИЧНЕ ОПОеіДАНе.

(Дальше),
Нарід дізнав ся о тім вінчаню І 

густими лавами залягав около дому 
Борецької, ожидаючи появденя . Ксе- 
нї. Побачивши її, головними оклика
ми оказував свою радість і провожав 
княгиню, котра йшла здумлеь» і пе
рестрашена такою наглою переміною 
своєї долі... ]Бідна! мов та молода го
лубка* що вихована під крилом ма- 
терн, видить нараз своє тихе гніз- 
дочко розбурене вихром і сама, десь 
s якусь незнану проеторонь неоеть 
ся, надармо хотіла би вона слабою 
силою ніжних крил оперти ся силь
ним филям бурі... Вже Ксеня стоїть 
перед жартівником коло молодця; вже 
відбуваєть ся торжественний обряд;
— зона вже женою... Але. єще ве 
»і"чнула на того, хто має бути від 
нинї властителем її долі... О слава 
с ь в я щ є н и і  прав матери і невинної 
покірнооти олавянських дівиць!.., Сам 
новгородський архйепьс^ии, Теофіль, 
(5лагооловив мОлоду пару. Ксеня ри
дала в обіймах матери, котра з горя
чою любовю горнула до серця свою 
дочку і Мирослава, свого сина- Всі 
урядники складали з чесТию свої щи
рі, привіти. Йосиф Дїлицський, 'jjt іме
ни горожан, запросив нового вожда 
в дім Яроолава. „Ти ве маєш роди-, 
тедїв" — говорив він: вітчина ува
жає тебе за свого. Нехай жиє голов
ний хоронитель новгородських „прав 
там, де добродійний к ї£?зь . утвердив 
ТІ праоа свОчїС Псз'ЗаТЮ, і до Новго
род бажає угрстити винї нововінча-. 
них!"... * J

,,Н ї“  — відказала Марта; ,,вще| 
меч Івана ве переломив ся о 
.вциі? Мирослава, єще не оба
грив ся його кровю за Новго
род!"... А звертаючи ся 'до Ділин- 
ського промовила тихо: .„О вірний 
друже Борецьких!  нехаій я хоть 
в сей девь, в послїдни^ раз, бу-| 
ду сама посеред своєї родини!";

І  вийшла М арта, 4 церкви із свої
ми дїтьмй. Урядники 'не важили ся 
йти за нею, тілько варід розету пан 
ся перед молодою парою; знамениті 
женщини засипали . дорогу самими 
цьвітами до самого дому пОсадниц?;. 
Мирослав провадив красиву,- утомле
ну Ксеню, а нарід дивив ся на ню
і подивляв, бо ніколи не бачив іще 
такого чудесного;образу. На передї 
поступала Марта, за нею йшло її 
двох синів. Чужосторонні музиканти 
йшли у віддали і грали веселі пісні, j
І  всім «тало любо в ту годину ; до-і 
рожани забули на ту небезпеку і вій
ну: радість сяла на лици кождого; 
кождий отець, поглядаючи на краси
вого молодця*, гордив g« шш мов ое 
своїм власним сином; кожда мати, 
гадячії молоденьку жезу,г ХваЯилй 
Нею як своєю милою дочкОю. Марга1 
тішила ся тою щиростю .народу; хма
ра недавної задумчивости щезла з ді 
очий; вода давила оя ва всїх .а усьмі- 
хом сердечної «дяки. ■ .

Від часу смерти Ізаака Борецько
го в його домі сі ало глухо й сумно, 
мов би там замешкало горе і зкаль. 
Г<шер: той дім знов- украшае оя до- 
рогоцїьнилн килимами і богатими ні
мецькими ткапзнами; всюди від сьвіт- 
да палають срібні судини, а вірні, 
слуги Борецьких ■ з 1 сердзчноіб раді
стю витають молоду пару. Входять 
до богатих комнат, а Марта сідає за 
стіл із своїми дітьми. З матерною лю- 
бовіи глядить 4» діти, цїлуе-Кзв- 
ню, і всю свою ду.шу виливає в сер
дечній розмові. Ніколи ще рідна до
ня не видала, с* матери такою ми
лою як ницї; вся любов, все привя- 
занє матери до Ксенї заволоділо Мар- 
тою, і вона віддихала в ту тиху хви
лю самим тілько родинним щастєм.

„Ксеню !" — сказала Марта: „нїж- 
яе, тихо іоиу иерце, чує жепер нове 
щастє супружу любов, перед ко
трою уступають всі другі чувства. В 
недоли женщина нераз ввосить горе
і проливає сльози в жалю; але в су- 
пружій любови находить молоденька 
жена силу і рішимість, якОЇ могуть 
їй завидувати і герої!... О любі мої 
діти; .тепер відкрию вам тайну мого 
серця"... , ■> •

кійрій лала знак рукоЮ| і числен
ні слуги удаляють ся.

„Був  чао — озвала ся Марта даль
ше — і ви оамі ще памятаєте, коли 
ваша мати жила єдино для свого су- 
пру і * і для родини в тишинї свого 
дому, бояла ся і уникала всякого 
шуму і гамору народу, а тілько в бо
жі храми являла ся на вулицях мі- 
ота; не знала я нї вольности, ні раб
ства, 4 виповняючи солодкий заксн 
любви, не думала, що суть вще дру
гі закони на сьвітї, від котрих зава
лить д о л і  і недоля людий.,. О ща
сливі часи!, іїи л і спомини про вас 
витискають ще нині гор«чі слези з 
моїх очий!... Хтож пізнає нинї вашу 
матїр? Колись малодушна, боязка, а.и- 
юча в спокою. —  нинї в твердою си
лою духа проводить на Радї Старій
шин, являеть ся на Вадимовім місци 
посеред численного народу, каже у* 
мовкнути тисячам, говорить на вічу, 
хвилює народом як море, бажає вій
ни і пролаьу Крови — та, котра пер
ше на <?ам спомий війна відвертала 
ся в острахом!... ІЦо-ж тепер дїєть 
ся в моїй души? чомуж така дивна 
переміна там зайшла? яка сила дає 
монї власть над умами горожан?... 
Любов, одна любов до вітця вашого, 
того добродійного героя, котрий жзв 
тілько для своєї вітчини! Коли в до
слідний раз мав вщ виступити в по
ле против Литовців, ходив задумчи- 
вий і неспокійний; наконець відкрив 
мені свою' душу кажучи: „ Я  могу 
положити голову в тій війні, де кров 
дотече ріками; ■ наші Діти • єще моло
ді; з моєю смертю умрвкне голос Бо
рецьких на віки, не буде вже про
славляти вольности. і вливати в сер-, 
ця:горожан любови до вітчини, На
рід слабий і легкодушний: йому по
трібна поміч веянкоі душі у важних
і рішучих хвилях. Я> иередвиджую: 
небезпеки, а найнебезпечнїйший для 
нас московський князь, що тайно ба
жав здавити Великий Новгород... О 
вірна; подруго моя! успокій моє бо
люче серце,.. Древні літописи захо
вали <нам імена славних славянських іженщии -Т~ присягни днеоь, що ти їх 
єще перевисшиш! присягни, що ти 
оастуииш ь народних радах місце 
Іваака Борецького, коли його вже не 
буде на сьвітї! присягни, що будеш 
вічним ворогом неприятелїв новго
родської свободи, що умреш хорони
телькою наших прав! Тодї — тоді
і я умру спокійно4*.,.

Я  зложила присягу.:. Він погиб, 
разом з моїм щастєМ.;. Не знаю, чи 
•лили ся слезз з моїх очий на гріб 
милого мого мужа..і Я  не о слезах 
Тогдї думала; я  обожала свого мужа,
і в моїй груди палало серце, щоб 
воскресити в собі його душу. Однак 
я чула ся ще неприготована, щоби 
оповнити таку велику задачу! Тогдї 
вглянула я глубше в людське житє, 
шукаючи корму для ового ду «̂- му- 
•к$рі оповіданя древности, приміри і- 
сторії, досьвіди віків — просьвітили 
мій розум. Я  говорила, а отарцї з по
дивом слухали слів женщини; добрий 
нарід любить і славить мене; уряд
ники й достойники довіряють мені, 
знаючи, що я думаю тілько о славі 
Новгорода; лиш вороги й аавистни- 
ки... но лишім їх, ягорджу ними: Всі 
гидять мої діда; .тілько ви, лиш ви 
одні, знаєте тепер і*  тайне жерело.
0 Ксеню! нехай я  послужу тобі при
міром; а ти, молодче, вибраний сину 
мого серця, бажай тілько зрівнати ся 
8 моїм мужем! Він любив жону і свої 
Діти, но радісно був би віддав себе
1 нас в жертву вітчинї! Гордість, лю
бов слави, героїчна чеснота суть свій- 
ствами великого мужа. А  слаба жен-
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чуючи в своїм серця небесне вітхне- 
не любови, вона може навіть пере- 
висшити великодушністю самих ве
ликих мужів і сьміло сказати судьбі: 
не страхаю ся тебе! Так і ко
лишня княгиня Ольга любовю до сво
го мужа Ігоря заслужила безсмертну 
память; так:і Марту буде подивляти 
ПОТОМиївч/, ССДЙ клевета лс спсіїсро- 
чить її діл в будучих літописах!"...

Весь той чао слухали діти мовч
ки, а кожде Слово матери перешива
ло їх серце незвичайним огнем; вкін- 
ци зі слезами припали до груди ма
тери. Марта поблагословила свої дї- 
' а і удала ся до даяьшиу комнат; во- 
іа хотіла спочити, тільки сон не за- 
USKuS очяй.

В саму глубоку піиніч чує Марта 
ихий стук ДО дверий. Вона ви чиняв

двері — і входить чоловік з суровим 
видом, в одежі не-руській, з довгим 
ЛИТОВСЬКИМ М'ЗЧбМ, з золотою на гру
ди зьвіздою. Оклонив смирао голову, 
представляючи себе довірним послом 
Казимірг, гід нитрого приносить важ
не і тайне письмо. Але Марта відаг 
пізнала хитрі замисли чужосторонно- 
го гостя і не дотинаючи оя пиоьма з 
гордою скромностю сказала: новго
родська женщина не знає Ка- 
заміра; я не возьму його гра
мота"* ' -

Хитрий Поляк хвалить героїню Ве- 
лвкого город?;, котру знають навіть 
у віддалених краях, котру велича
ють навіть чужосторонні королі і на
роди ; порівнує Маргу з великою донь
кою Кракова і називає її Новгород
ською Вандою... Але Марта слухала 
його рівнодушно. Дармо олаваті. По
ляк могучість свого володаря, щастє 
союзників і л)ре його ворогів, — Мар
та гляділа гордо на посла, не відзи
ваючи ся. • 

:Посол говорить дальше: „Кадимір 
великодушно жертвує для Новгорода 
свою поміч. Бажайте, а польські пол
ки окружать вас овоїми щитами!"...

Марта задумала ся... - —»
„А  коли вас спасемо — мовив по

сол — тоді...-
Тут посадниця бистро глянула на 

него...
„Тодї вдячні Новгородці повинні 

узнати Казиміра своїм добродієм і 
господином*), котрий безперечно не 
заведе їх довіря‘\.і ,

„Замовкни!"..^ грівно промовила 
Марта. . =. :

Здумілий посол замовк; та по хви- 
ли, стидаючи ся своєї малодушности, 
підніс голос наново, стараючи ся до
казати конечну - погибель Новгорода, 
:сли Казимір не оборонить його від;
МОСКОВСЬКОГО КНЯЗЯ... ' ;

„Ліпше згинути від руки Івана, 
ніж спасти" ся від вашої!"..— -з від-, 
разою відповіла Марта. ,;Коли-ж ви, 
не були лютими ворогами народу! 
руського ? Коли то сьвіт уповав на 
слово польське ? Чи то давно, як сам; 
невірний Аііурат дивував ся вашому; 
віроломстяу V Т зисьмієте ще думати, 
що великодущцай .нарід впаде на ко
ліна перед вами ? Тоді Іван справед
ливо міг би нам докоряти зрадою віт
чини, Нї! сли подобаєть оя небу, то 
ми згинемо р мечем в руці на побо- 
євищи, аде перед Поляком не поі;о- 
римось ніколи ~г ніколи!,., А .тепер 
віддали ся! бо сли сходяче сонце 
осьвітить тебе в новгородських мурах, 
ти будеш з неславою видалений. Так, 
Марта є люблена своїм народом; но 
історія каже нам недовіряти Литві і 
Польщі... Отеє відповідь Казимірови!"

Посол віддалив ся. t ■ '
На другий день представляв Нов

город ьвличаьий образ: а одної сто
рони движенє воєнного табору, з дру
гої блеск народнього бенкету, який 
справила Марта в знак родинної ра- 
дости. По всіх улицях роздавав ся 
звук оружа. Всюді? являла ся горо
жани в щеломах і в панцирахстарці 
сиділи на великій вічевій площі і роз
казували о війнах надосьвідним мо
лодцям, що горнули ся густо около 
них і перший раз виділи на собі ли
скучу .зброю; а рівночасно накривя.ди 
слуги численні СТОЛИ коло R^/IHIIOBO- 
го місця. ,Ро?і.йщов ся голос дзвона,
і всї горожани усіли за столи; узбро- 
єні поклади коло себе оружя -і пиру- 
вали. Щедрою рукою подавано стра- 
вр. Борецькі угощали нарід з небу
валою вибагливостю; Мирослав і Ксе- 
ня ходила около столів j просили го- 
ООЖЯН веселити О.я. Молодий полко- 
водець говорив З К'ШДИМ по. друж 
ньому; молоденька його жена витала 
всіх сердечно. В той день представ
ляли Новгородці одну родину — а 
Марта була матерю тої родини. Вона 
сідала за кождим столом, називала 
горожан своїми милими гістьми, услу
гувала їм. розмовляла з ними при
язно, хотіла бути оівипгл зі веїми — 
а видавала ся царицею! Голосні окли
ки сердечности й радости стрічали 
її на кождім місци і товари тили їй; 
коли вона говорила — всі мовчала; 
коли мовчала — всі хотїли говорити, 
щоби славити й величати посадницю.

За першим столом і на першім 
місце сидів найстарший з новгород
ських старців, котрого отець памятав 
єще Адексапдра Невського, хоть то

____________ Ц  В  О Б О Д А ____________
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му 200 лїт уже минуло. Внук з си
вою головою привів того старця на 
народний бенкет. Марта привела до 
него новбвінчапих; старець поблаго
словив молоду пару і сказав^ „Жий- 
те мої літа, але ле переживайте нов
городської сляци!",.. Сама посадниця 
наляла йому в орібний кубок вина; 
старець випив його, а слаба кров по
чала в нїм бистрійше кружити. Він 
звернув оя до Марти кажучи:

„Марто! я був оьвідком твоїх уро* 
дин на бор«зї Неви. Хоробрий Мо- 
линський занеміг в таборі і військо 
не хотіло- бити ся аж до його виздо- 
ровленя. Тодї мата твоя прибула до 
него з Великого города; і коли ми ра- 
вили німецьких лицарів, коли твій 
батько блідий і слабий, указував нам 
дорогу до їх сьвятого прапору — тог
дї ти родила? ся... Цергаий твій плач 
був для нас ознакою побіди: але Мо- 
линоький упав мертвий на тіло ні
мецького магістра Рудольфа, котрого 
повалив він власного рукою!... Фин- 
ськпй ворожбит, що проживав тодї 
на березі Неви, віщував, що твоя д<)- 
ля буде колись славна"...

Тут Ве докінчив старепь і умовк. 
Марта не допитувала ся дальше, бо 
но хотіла виявляти своєї цїкавости.

Всї урядники разом з Мартою і її 
дїтьмй услугували народови. Чужо- 
сторонні купці украсили велику пло
щу ріжноцьвітн^и пірамідами, на 
котрих виставлені <>ули імена й гер
би вільних нїмецт-ких міст. Навкруги 
пірамід, в великих, копзах, лежали 
чужосторонні товари — то був дар 
Марти для народу, Мармурова ста
туя Вадима увінчана була вінцями 
і'лаврами, ‘ а в горі видне було імя 
Мирослава, котре сам Дїлинський ви
різав. Горожани, увйдївши в почеоти 
імя свого полководця, кликнули з ра
дости, а Марта з чувством обняла 
сердсчабго друга, дякуютрг йому за 
оказану Честь для її дйтини. Всі Нов
городці тішили ся, не думаючи о бу- 
Дучноети. Один тільки Михайло Хо
робрий' не хотїв брати участи в на
роднім торжестві; він сидів задумчи- 
вгій коло Вадимової статуї' і мовчки 
оетрнв меч На її підніжу... Цілий тор- 
жествйнний бенкет закінчив ся пізно 
в вечор’ спі'ль^им побратанєм народу.

Не задовго Берну в гонець з города 
!Тсі;ога і на Вадимовім місци вру
чив грамоту степенйому посаднико- 
ви. Посадник пбречитав і з сумним 
видом віддав письмо Мартї.

„Други!" — озвала ся Марта до 
знаменитих горожан: „Псковитяне, 
як добрі братя, бажають щастя для 
Новгорода... Так вони говорять, але 
вмісто війська дають нам ради — і то 
які єще ради: ожидати всего від лас
ки Івана!"...

„Зрадники?" — Закликала всі го
рожани.

„Негідні!" — повторяли чужосто
ронні купці.

„Відомстимо ЇВД!“  ^  говорив на
рід."

„Погордою!"... відповіла Мар
та.:! тут вона роздерла письмо, а на 
однім окравку написала до Пскови- 
тян: „ДоЗрОму желаню не віримо, 
радами вашими погорджусмо, а без 
вашого війська обійдемо ся".

Новгород, Ои и̂дсйий союзниками, 
почав тепер з більшою ревностю 
зброїти ся. Що дня виправляно пі- 
сланців до новгородських областий 
з розказоМ, щоб висилали військо. 
Жителі невських берегів, великого 
озера Ільменського, Онеги, Мологи, 
Ловати, Шелони, одні за другими я- 
вляли ся в головнім таборі, в котрім 
Миросдан умістив ьовгородськьх. го- 
рожан. Ревність, підпрйємчивість і ро
зум до воєнних діл того молодого 
полководця чудували самих досьвід- 
них в бою борців. Сходяче сонце вже 
його оглядало при ділі; він установ
ляв полки, учив їх, який порядок 
заховати належить в поході, учив 
скорих рухів і несподіваних нападів. 
Новгородські жсищяни схояли в від
дали і гляділи цікаво і з укритим 
страхом на той образ битви. Межи 
табором а Московською брамою міста 
взносив ся пагірок; туда звертали ся 
очи Мирослава, як тілько порив вітру 
розсівав тумани пороху. Там стояла 
разом з матїрю сердечна його жена 
К с є н е  гордила ся Мирославом, коли 
він махоіі блискучого меча вправляв 
ціле військо" в рух, літав орлом ио-

словом стримував відділи овоїх твоя- 
чий. Часом покотили ся з її 0Чай 
дрібні слезв  ̂ але се лиш хвилю ї-г 
вадо, і вона з миленьким уоьиіхои 
сейчас їх отирала, коли мате гляиу. 
ла на ню. Часто сходила Марта з еи- 
оокого пагірка і губила ся в густій 
замішаню межи незчисленними Dj 
ми війська. РяДа-

Надійшла вість, що Іван сйійщть 
вже до Великого Новгорода зі своїм- 
хоробрими, досьвідними в бою полка- 
ми. Новгородське військо не все ЄЩй 
згромадило оя; очікувано еще підио^
8 дальших новгородських сторін. Але 
верховна Рада дала полководцевн р08. 
каз, а Мирослав вірвав покриву з ,,ї0. 
ругви вітчинн"... Хвилі вітру розвіяли 
хоругов по воздусї; розніс ся грімкий 
оклик: „Братя! в поле!" Серця родн. 
чів і жінок стрепенули ся...

Тиоячі двигнули ся і виступають 
в перед; перший і другий 'гиояч скла
дала оя зі знаменитих новгородських 
горожан і огнищан; їх одежа визца. 
чала ся від других богацтвом, оружс 
блеском, постава внешим духом, 
серця висшим огнем; кождий воїн 
міг похвалити оя ділами своєї муж 
ности або чесними рааамн.,.

Михайло Хоробрий ішов в ряді j 
другими як простий жовнір. Моло
дий Мирослав вяяв його за руку, ви
вів перед полк кажучи: „Чес^ь нехай 
буде славцим борцям! доводв сими 
знаменитими му;цами!"

Михайло хо іїв глянути на молод
ця з погордою, аде його зір зміщав 
ся на вид Мирослава.

„Молодче!" сказав він: „я  ворог 
Борецьких!" ,„

„А л е  ти — друг новгородської 
слави !" відповів Мироол»»ц.

Михайло обняв його і сказав: „Тр 
хочеш моєї смерти!"

Яя тим першим полком поступадя 
дружина великодушних  ̂ під началь
ством радного з Любека. Знамя їх 
виображали дві пплетені рукц над 
палаючим жертівником з Нйдчиоею: 
Дружба і вдячність! Вони враз із Hos 
городцями складали головний полк, 
жителі з над Онеги і Волхова пере
довий ПОЛК, ЖИТЗЛЇ Деревної. ОбЛа- [ 
та прапу руку, жителі Шелойської 
области ліву руку, а борці а над Не
ви творили сторожу, Мирослав иріі 
казав війеьх:у стааутр на рівнині. По
серед війська явила ся . Марта і ска
зала: , :

„Воіни-други! в послїдний раз не
хай звернуть ся ваші очи на сей слав
ний і величавий город — його доля 
виписана тепер на ваших щитах! Не- 
бавком побачимо ся із сльозами ра
дости або розпуки: або вас просла
вимо як героїв, або стидати ся бу
дем Малодушних. Єсли вернете із по- 
бідою, то щасливі родичі й жени нов
городські, що обіймуть своїх дїтий
і муясів; сли вернете побіджоні, то 
будуть щасливі сироти, бездітні й 
вдовиці... Тодї жиючі позавидують 
умерлим!

„О  мужі великодушні! ви йдете 
спасти вітчину й на віки утвердити 
сьвяті наші закони. Не для вибору 
йдете в нерівну борбу, а для" оборо
ни наших вольностий і нашого ща
стя. Поборіть ненаситного ворога —
і тоді помиримо с;' з ним! До ниві 
Бог любив нас; до нинї говорили на
роди: „Хто против Бога, той против 
Великого Новгорода!... Бог з нама- 
Йдїть!"

Затрубіли в труба й вдарили » 
бубни. Мирослав вирвав ся з обіймів 
молоденької жінки. Марта положила 
руки на молодця й промовила тЬіь- 
ко: ..Сііоьаа р«д?тс матАпи!"

Мирослав еїв на гордого коня 
блиснув мечем і військо двигнуло ся, 
взиваючи грімко: „Хто против Боги 
й Великого Новгорода!" Хоругві? роз
вівали ся, оружє звенїло й сяло, гем- 
ля стогнала від кінського тупоту - 
а в туманах пороху укрили ся грі3' 
ні тисячі. Новгородські женщини Вй 
могли вдержати сліз; но КЛряя вже 
не плакала — вонаї спокійно йз«- 
лою душі озвала ся до матери: ,,В 
тій борбі будь для мене приміром!"

Не много жителів остало ся в Нов
городі; по відході війська запанувала 
в нїм гробова ти шина. Торгова часті’ 
опустошіла... Вже не розкладають іая 
сторонські купці своїх дорогоцінні 
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сди, де молоді борці любили слапити 
ся вправою і силою в героїчних і- 
'грищах. Недавно сще шумний і во
йовничий Новгород видав ся тепер 
|мешканем мирної побожносте. Всі хра
ми отворені від рана до иівночи: 
ісьвященики не здіймають із себе риз, 
Оьвічки не угасають перед образами, 
тиміян курить ся неустанно в кади
лах, і богомольний сьпів не умовкас 
на крилосах. Нарід товпить ся в цер
квах: старці і женщипи приклоняють 
богобоязно колїна. Непевно ожиданв, 
страх і надїя хвилюють серця жите
лів мов дика буря морськими хвиля* 
ми, а люди, стрічаючись по улицях 
міста, не видять друг друга... Така 
то судьба народів! вони сьміло при
бивають далекі небезпеки; але уви- 
дївши їх з близька, стають боязливи
ми й малодушними! Одні лиш город- 
ські урядники держать ся спокійно
— і одна Марта сильна душою, тру
дяча на раді, мов на великій площі 
•посеред горожан і весела між своїми. 
Донька не уступає матери в ознаках 
внїшного спокою і кріпить ся видом 
її героїчного духа. Обі разом прожи
вають дні й ночи — разом навіть хо
дили до верховної Ради.

Перший післанець Мирослава най
шов Марту й Ксеню в садї. Ксеня 
дідливала цьвіти; Марта сиділа під 
щирокими галузями старого дуба в 
глубокій задумі. Мирослав писав, що 
військо держить ся несподівано до
бре; що всі знамениті борцї увіряють 
його у своїй дружбі, а найбільше із 
всіх Димитрій Сильний; що Іван по- 
лучив свої полки із Тверськими пол
ками й що вже наближав ся; що слав
ний московський воєвода, Василій 
Образець, йде наперед, і що холм- 
еький воєвода є головним по князю 
начальником.

Незадовго явив ся і другий го
нець; він приніс вістку, що Новго
родці розбили віддїл війська Іваново- 
го, і взяли в неволю пятьдесять мо
сковських дворян.

Третій гонець приніс письмо, в 
котрім рукою Мирослава написано бу
ло одно тілько слово: боремось. Тут 
вдрігнулось серце Марти: вона по
спішила на велику площу, сама у- 
дарила в вічевий дзвін й обявила го- 
рожанам, що у тій роковій хвили рі- 
шаєть ся судьба Великого города. 
Відтак станула на Вадимовім місци, 
устромила зір на Московсьсу дорогу,
і довго гляділа недвижно. Сонце вже 
сходило... вже лучі його палали, но 
не було єще жадної вісти. Нарід очі
кував трівожно і поглядав на посад
ницю. Уже зближав ся вечір... і Мар
та сказала: ,,Я  виджу тумани по
роху'” ...

Всї руки підняли ся до неба... 
Марта не говорила довго нї слова... 
Закривши знов очи, кликнула сум
но: „Мирослав убитий! Іван побі- 
дитель!“

І  кинула ся в обійми нещасної 
Ксенї...

(Дальше буде). .

Ч. 15

Сфанатязовані рабівиш чести.
Послїдними часами сфанатиаовані 

рабівники людської чести дістали 
майже тифову горячку. В кождім 
числі їх пресвитеріянської шмат
ки, „Соджуз“ , (Sojuz — по анґлїйськи 
читає ея ,,соджуз“ ), віє таким „посту- 
пом“ , що,.біднийробітник** як перечи
тає, то йому очи отворять ся ще раз так 
широко, як отворені суть в дїйсно’сти.

Ви лицеміри! киринники! Ради до
ля ра, ради якого-такого ,,висшого“  
стнновиска послугуєте ся найпідлїй- 
шими средствами, нападаючи честь 
єпископа Ортинського, а тим самим 
честь всего народа, котрий гуртує ся 
воло греко-католицької церкви. Чи 
думаєте, що сего вимагає від вас 
пресвітеріанська місія? Колиб прес- 
витеріяне дійсно знали про ваші у- 
|іе;чні лайки, вони-б з погордою вам 
указали: ,,You are not worthy to 
:all yourself human beings". А тоді 
цо з вами сталоб ся? Чи приняв би 
»ас хто поміж себе? — Думаю, що нї! 
>0 * 1X0 схотів би таке дрантє, що 
алдлює релїґісю, як жид старими 
ііііьми? На такі поступки можуть адо- 
»у гись люди безхарактерні з дуже ву
зькою  ,,Ьгаіп-Ьох-ою“длиш хакі, як 
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( влцотн. Рівнож і провід-

рохно, бо сарака мусів мати аж 24 
роки, щоб оженитись з ІІОлькою; ко
ли він був ще ,,бойом“ , то тодї був 
патріотом. Тепер пресвитеріяне пат
ріотизму від нього не вимагають, лиш 
щоб знав добре гавкати на католи
цизм.

Що до анархо-соціяльно-клєрикаль- 
но-поступово - демократа * пресвитерія- 
нина, clominus-a Щипавки, то він 
звичайно, як „insect**, туда і лізе, де 
сподїєсь щось знайти. Коли жив ще 
надїсю, що колись в P. Н. Союзі ді
стане становиско хоч на половину зі 
150 доларової місячної платні, то то
ді описував якихось там мазурок, 
песиків, пелехатих ґуднесів, ба на
віть як вітер граєсь зі спідничками 
(чистий натураліст); але коли йому 
дали пізнати, що Щипавка не компе
тентний на таке достоїньство, якогоб 
він собі бажав, він сказав: „Нема хлі
ба, нема отченаш, а за се буду щи
пати “ . Та пресвитеріянам тілько бу
де хісна зі щипавки, що було колись 
P. Н. Союзови. Він тепер лиже то, на 
що колись плював, (себто на „Со- 
джус“  і на пресвитеріян), а плює на 
те, що колись вихваляв під небеса. 
Деж тут характер?

Василь знов, на вигляд дуже ла
гідний чоловічина, грає на пресвитер- 
ську дуду тому, що має досить лег
кий „джаб*’; противно муеїв би ужи
ти більше фізичної сили до праці, а 
часом може і в майнах опинитись. Та 
біда лиш в тім що гадає, Що найліп
ше пропагувати пресвитеріянїзм гав- 
канєм на єпископа, начеб його хотів 
зїсти за одним замахом. Тоді то прес- 
витеріянський „вокоман** зорґанїзу- 
вавби кацапсько-пресвитеріянску „ма
су “  учивби високо та поступово, як 
приміром: „єзуїта, капіталіста, анар
хіста, соціялїста; а сеж наука, якої 
цивілізований сьвіт не учить.

Сї ,,велитнї“  пресвитеріянїзму за 
одним почерком пера вміють змінити 
цілу американську конституцію; при
міром хотьби таке: учать, що Злучені 
Держави складають ся з кількох стей
тів; щоб зістати сітівеном, то потреба
7 років мешкати в Злучених Державах
і тим подібні, инші „високі науки“ . 
Коли бідний робітяи : того научить 
ся, то аж тоді буде озумний і бога- 
тий. Але вже найбі? >шу мудрість по
казує „едггор“  тодї, як пише про,,ка- 
тол'іцкі** абобони.

Запитаймо, чим він уважає примі
ром таку піч, як проганяне чорта? 
Чейже він не забув ще, як його сфа- 
натизованому прихильникови вроїлось, 
що в його жінку вселив ся чорт; і ось 
привів її до пресвітера, щоб вигнав 
з ньої того чорта. Може він сказав 
тоді, що се забобони? Нї! Лишень 
гонив чорта так завзято, що бідняка 
„Ь]а,скіе“  не мав де дітись, та всу
нувсь притьмом в него самого; от
і причина, чому він так бісить ся.

Та як не біситись л ідерам пресвите
ріянської „маси коли їх парохія скла- 
дяєсь лишені з кількох морально у- 
павших відпадків руського народа, 
або з таких, що лиш для кусника 
хліба там гуртують ся. І  ви думаєте, 
що довго задержите свій „джаб“  при 
такій політиці? Чи наука Христова 
полягає на гавканю на католиків? 
Чом ви не гавкали на американців, 
між котрими була більша половина 
пресвитеріян, коли вони віддавали 
послїдну прислугу інжінєрови McDo
nald -ови, що був щирим католиком? 
Ви до сего маєте „too narrow mind“ . 
Але колиб там були Русини, ого! — 
ви булиб дістали сейчас „acute іп- 
digeetion“ , протяглись по'„Соджузї“
і булоб вам вічная память (хоч ви
і так вже стягаєте судорожно своїми 
мускулами). Ваша доля не поліпшить 
ся доти, доки будете годувати людей 
лайками, доки не зрозумієте науки 
Христової, котра полягає на любови 
ближнього. ІсусХристос сказав: „Єсли 
вас хто бє в одно лице, настайте йо
му друге**. Так роблять ті, на котрих 
ви наиадаєте і власне сим показують 
любов ближнього і знане науки Хри
стової.

Отсими рядками зовсім не хочу 
заходити в полеміку з пресвитеріяна- 
ми (на котру вони так ласі), липі Ду
маю, іцо є иовинностю кождого чес
ного христіяни-на стати в обороні прав
ди, та плюнути в лице лицемі
рам, безхаракгерникам, котрі не за- 
слугують на слово ,,джентельмея“ , 
лиігі своїми ділами знадно вказують,
І драпуваня всяких складок, запомого-

що вони виховані під панським жо
лобом, та перенялись єкономською 
наукою, від котрої ми аж за море му- 
еїли втікати.

Проч з москвофіло-нресвиторіянами! 
проч з простацькими лайками!

Так повинен сказати кождий, хто 
мас правдиву Христову релігію в сер
цю.

Правдивий христіяпин.

С В О Б О Д А

дописи.
З Woonsocket, R. І.

Дня 4-го марта с. p., в суботу, без 
всяких оголошень пр і'азетах, відбуло 
ся перше руське представлене „Ци
ганка красавиця“ , дане аматорським 
кружком товариства ..Запорожська 
Сїч“  в Woonsocket, It. Т.; на сс пред
ставлене прибуло досить поважне 
число гостей, так з самої місцевости 
як і з поблизьких плейзів. Предста
влене почало ся о год. 8 вечером, а 
закінчило ся о годинї 10-ій красною 
деклямацією, (уривок з поезій Т. Ше
вченка), яку виголосив п. М. Чагарин. 
Аматори і аматорки вивязались ві своїх 
роль дуже красно. Я  зі своєї сторони 
сердечно дякую, в першій лінії пан
нам аматоркам, як рівнож і панам 
аматорам, за понесені невимовні тру
ди і точне ходженє на всі проби. 
Дальше почуваюсь до обовязку зло
жити сердечну подяку о. В. Довго- 
вичу, нашому парохови, котрий заняв 
ся характеризацїєю кождої особи.
З другої сторони, коли представлене 
в дечім випало не так,' як слід, то 
тут не вина аматорів або - режісера, 
але в тім, що в нашім Woonsocket 
нема ані одної галі з відповідною 
сценою а вже найменче з відповідни
ми декораціями. А однак, будь що 
будь, довгі оплески давали знати про 
вдоволене гостей, а про успіх пред- 
ставленя найліпше сьвідчить се, 
що зараз по нїм кілька нових членів 
вступило до нашого товариства, а 
заразом і до P. Н. Союза.

Хвильку по представлсню забави
лись ще гості і розійшлись спокійно 
домів.

Уважаю за потрібне подати тут 
імена осіб, що брали участь в виставі; 
Семен, варібник, М. Чагарин; Настя, 
його жена, Ан. Живокарта; Степан, 
їх син, А. Пальчевський; Клявдія, 
жена судов. урядн., В. Михаловська; 
Марія, її дочка, К. Квятковська; Во
лодимир, її син, І. Малик; Михась, 
служачий, С. Лемішка; Роман, уче- 
ник, А. Чарковський; Іван, уч., М. 
Бардачевський; Григорій, уч., І. Пра- 
вур; Николай, уч., В. Копитно; Петро, 
коняр, І. Когіитко; Циган, Й. Леп
ський; Циганка, Т. Литвин; Марта, 
молода циганка красавиця, Р. Макси
мович; малий циганчук, С. Лемішка.

Йосиф Липський.

Ч е с т е р. Па.
Каже народна нословиця: „коли 

чоловік будує церков, то чорт сейчас 
розпинає своє, шатро**. Подібної ро
боти підняв ся зрадник своєї народ- 
ности і віри, кацап, батюшка Кро
хмальний. Во коли в Честер люди 
згуртувались в одну родину і трима
ють ся разом як оден, то запроданець 
Крохмальний не мав вже хвильки 
спокою; конечно старав ся крадьки, 
наче хитрий лис, ту згоду поміж 
людьми розбити. Минувшої неділі 
прибув тут зі своїми приклонниками, 
пороздавав коло гр. кат. церкви ого- 
логпеня, скликуючі людей на віче. 
Люди думали, що може якраз буде віче 
в якій народній справі і зійшли ся 
численно. Аж тут Крохмальний від
разу зачинає свою агітацію: щоби всї 
переходили на шизму так, як він пе
рейшов; і то не зволікаючи; бо в про
тивнім разі Платон не дасть йому 
„рубльоф**. По нїм вискакує ґаспа- 
дін Луцик собі і зачинає представлю- 
ва,тись, що він голий, босий, але 
шизматик. Призабув бідняка, що то 
він писав про Йосафата Кунцевича 
в „Житю Сьвятих” . Люди висьміяли 
їх. Для тих, що то кнутом перехре
щувані, а рублем помазувані, Чостер- 
цї повинніб були на памятку дати 
гарного прочухана. Честь женщинам 
честерським, що потрафили так по 
козацьки справити ся з киринниками. 
Гоніть перевертнів на сто вітрів, як 
тільки покажуть ся мі«. вами.

І. К.
І в кілька перстенїв. Себастіян н<*

Ввказ нових членів, нотрїпри
ступили до p. Н- Союза в мі

сяцю лютґм 1911 р.
В. 1. Вродовський Мат., Копиць- 

кий Ант.
В. 2. Домбровська Марія, Віль- 

чацкий Димитрій.
В. 5. Гуменюк Іван, Угрин Мих.
В. 6. Крічфалуші Іван.
В. 7. Тима Анд., Пухир Петро, 

Петрицький Петро, Сїкора Конст., 
Ткач Мих., Дудик Петро.

В. 0. Бронецький Іван.
В. 14. Риджик Гнат.
В. 15. Волкович Митро.
В. 16. Ціпко Мих.. Геґдіос Адам, 

Легоцкий Стефан, Бетлий Теодор, 
Кашляк Яким, Кузловський Виктор.

В. 21. Адамяк Яков.
В. 28. Бурила Семен, Мацюляк 

Іван, Урбан Василь, Урбан Іван, Гри- 
щоїс Анд., Шпак Іван, Білий Мих., 
Бомба Дмитро, Ґрошевський, Мац 
Петро, Роман ик Семен, Лїгоцький 
Іван, Дрізі'а Лудвік, Бабяк Іван, Ка- 
ламун Василь.

В. 20. Доливський Теодор, Ада- 
#іяк Іван.

В. ЗО. Базилевич Димитрій.
В. 33. Гавришко Василь,
В. 37. Сливкаиич Федор.
В. 38. Гривняк Афтан, Дичко Ан- 

дрей.
В. 39. Тхорик Михайло.
В. 42. Мольник Михайло, Литви- 

нич Олекса, Куча Софрон, Михалив 
Іван.

В. 46. Папаровський Данило, Шу- 
флїта Іван, Ярощак Йосиф.

В. 47. Гусак Іван, Кібаш Василь.
В. 49. Дудак Василь, Прус Йо

сиф.
В. 53, Козмус Ілько.
В. 58. Ковтун Іван (стар.), Дацко 

Гриць, Токорчик Андрій, Майор Анд., 
Добровський Мих., Ковтун Іван (мол.), 
Війтів Лешко, Завойський Іван, Пи
лип Андрий, Куцмеда Іван!.

В. 61. Лукач Анд., Бочко Мих.
В. 71. Бернацкий Станіслав.
В. 73. Мартиневич Стефан.
В. 76. Бицка Василь.
В. 83. Маслей Марія, Вахновська 

Анна.
В. 85. Паращук Данило, Ущанів- 

ський Йосиф, Рояк Іван.
В. 90. Ферин Василь.
В. 92. Рибачок Іван.
В. 94. Ольшави Станіслав.
В. 95. Поливчак Шандор, Макар 

Юрій, Шатковський Томаш, Симов 
Френк, Зубик Павло.

В. 96. Пітух Василь, Кульчицкий 
Антонїй.

В. 100. Іванович Анна.
В. 102. Сенек Василь, Бітнер Сте

фан, Кусьнїр Теодор.
В. 105. Гайґел Іван.
В. 106. Гуль Николай, Біскуп Ва

силь, Спорняк Михайло, Яворський 
Мартин, Шадзіньський Антін, Берна- 
тович Николай, Губач Андрей, їїн- 
линяк Василь, Бердїй Петро.

В. 109. Данеч Владислав.
В. 110. Передїльницкий Іван, Пе- 

лих Стефан, Сташ Теодор.
В. 114. Чоґан Станко, Голубурка 

Петро.
В. 116. Судковий Іван, Судкова 

Марія.
В. 117. Лиженьський Фавстин, 

Кароль Николай, Крупцала Іван, Бє- 
ґун Павло.

В. 119. Газналі Николай, Ґромек 
Стан.

В. 122. Анді Елизабета, Читра- 
нич Марія.

В. 124. Голубовський Гриць.
В. 126. Ричал Іван, Хомняк Ка

терина.
В. 130. Ґут Юрій, Ґрес Демян, 

Савицкий Николай.
В. 133. Тулиґлович Йосиф, фе- 

щук Андрей.
В. 134. Адам Йосиф, Кочерга 10-
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В. 141. Поляковський Іван, Но- 

вицкий Дмитро.
В. 142. Бразинський Домінїк, За- 

бурак Федор.
В. 143. Беґей Николай.
В. 144. Шкорута Матрина.
В, 145. Картофель Теодор.
В. 147. Граничка Григорій, Малиц- 

кий Іван, Гайдай Стефан, Біленький 
Іван, Пастернак >1 осиф, Дячула Сте
фан.

В. 148. Лукатик Юрко. *
В, 15U. Іваницький Ті

. і

В. 155. ІІиколишин Лесь, Мачу- 
жак Николай.

В. 161. Йосиф Мальник.
В. 162. Цап Гриць, Коаанка Ма

рія.
В. 165. Сивик Михаїл.
В. 168. Гузар Николай, Березїн- 

ський Цеприн, Янош Дорко, Михай
ло Бодак, Бобек Михайло.

В. 169. Бадик Андрей.
В. 177. Ножак Ізидор.
180. Млинок Іван, Ковальський 

Дмитро, Занько Николай.
В. 184. Франчак Гриць, Бенце Ми

хайло.
В. 187. Ґлова Михайло.
В. 188. Дзюба Іван, Палюляк Юр

ко, Савка Федор.
В. 196. Вільк Михайло.
В. 203. Бігуняк Михайло, Чар- 

нецький Іван.
В. 205. Сулік Ілько, Клаптїй Гри

горій. •
В. 206. Кравець Ігнатій.
В. 207. Мацко Михайло, Яцко Ііан.
В. 208. Адамик Николай.
В. 209. Червінський Іван.
В. 212. Мацко Василь.
В. 213. Пригода Евгенїя, Гаєв* 

ський Адам, Яськів Гнат, Борис Ан-

В, 215. Маланчук Іван.
В. 219. Куцман Василь.
В. 223. Вацлавсьвий Юрій.
В. 229. Лісний Василь.
В. 234. Басаман Йосиф, Чвче.іь 

Тома.
В. 235. Муха Томаш.
В. 243. Петро Дук.
В. 245. Галько Василь. ^
В. 249. Вельґош Павел.
В. 251. Юнїч Василь.
В. 256. Гавай Іван.
В. 265. Мариняк Михайло, Сепета 

Іван. . . . _
В. 266. Ткач Ми
В. 274. Козма' Михайло.
В. 278. Фецїний Іван, Цверцко 

Георгій, Котик Йосиф.
В. 279. Лазорншин Василь.
В. 282. Андрусишин Федь, Луци- 

шин Гринько.
В. 291. Русин Александер, Цюпа 

Андрей.
В. 292. Білїнський Василь.
В. 293. Мідля Анна.

РІК ВИДАНЯ ТРЕТИЙ.

Приймаеть ся передплата 
на 1911 рій

ЛЇТЕРАТУРНО-ГРОМАДСЬКіШ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІСЯЧНИК

Українська Хата
Напряяок журналу: няціонально-ііоступо 

во-деиократячний.
В 1911 р. „ Українська Х ага“ оеьвіт.ію- 

ватнме можливо повно українське акитв з по 
гляду національно-культурних потреб Укра
їни і ігістнтн-ме: белетристику: поезії, онові- 
даяя, повісти, малюнки, нарисі j т. я., статі 
публіцистичні, в яких обговорюватимуть ся 
справи українського житя. науііи літературі», 
й мистецтва; статї літературно-критичні, я ха
рактеристикою творів і дїнльности нашпх 
письменників, особливо сучасних.
До учасгн в „Українській Хатї“ запроше
но видатних українських пиєьиевииків

Передплата на 1911 рік на „Українські/ 
Хащ" 4 карб, (аа кордон 10 корон), півроку
2 карб., окоема книжка 35 коп. (я-пересил
кою 40 коп.), ножна виплачувати частками 
по 2 карбованці.

Передплата приймаеть ся в головній кон
торі 1 редакції аіурнала: Київ, Кульварно- 
Кудрявеька 16. Або в „Українській Книгарю*, 
Безакіпоьв-а 8; книгарні' ,Дїтературио-Нау- 
ковог пика1', Вел. Володннирська. 28. 
У  Харкоо . „Українській Книгарні". Рибна 
26. В Житомирі: в Кнвгариї В. Совінського. 
В Полтаві: в Книгарні Г. Маркевича, Вульв. 
Котляревського. У  Варшаві: в Грвг. Степу- 
ри. Новий Сьвіт 82, ге. 26. В Одесі: в „.Укра
їнській Книгарні, Ніжинська &3. У  Катери
нославі: Книгарня Е. Лоаїноької, Проспект, 
дім Вобора.

В ГаличинУ: в відділі редакції і конторі 
„Українська Хати“, Львів (Lemberg^ у„-,яця 
Замкова -ч. 8. II. поверх.

Комплекти „УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ” за 
1909— 10 p.p. продають ся в конторі 

журнал» по 2— ♦ карбованці.

М И Х А Й Л О  У Г О Р Ч А К .  
руський харантеризатор

випожичае ріжні українські і иньші ко
стюми на представ.юня і харакіервзус 
по низьких цінах. .Чамов ірня ирянпмяч 
що найменше на 8 днів пере і представ- 

іемлм.
641 Е. u -th  : . 2nd floor, N#w у вг^

/
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„ С В О Б О Д А ” .
часопись для руського народа в Амери
цї і орґан „Р. Н. Союза’*, виходить що 

тижня в четвер і коштує:
в Мерицї на 12 місяців . . . . ---$2.00
До старого краю на ! 2 місяців . . .  $2.00 
в Америцї на 6 місяців.............. $1.00
Оплачувати ґазету треба всегда з гори.

Гроші Треба посилати в реджістрова- 
иім листі, або через експресовий або 
аочтовий моні ордер. Моні ордер, то є 
грошевий пере оаз, котрий дістанете від 
почгара або аґента на експресовім офі
сі, пішлїть на нашу адресу, бо без того 
ми не годні гроший дістати.

Адреса:
„ S V O B O D A "

83 Grand St., Jersey City, N. J .

Дописи просить ся писати лишень 
на одній стороні картки. Дописи, непри- 
гожі до Друку, нищить ся, наколи з гори 
не було зазначено, що жадає ся їх зворо
ту і не було з&лучеяо марок на зворот.

Читальники посходили ся як зви
чайно о семій годинї вечером і поча
ли розговори на всілякі біжучі теми. 
Найбільше говорили сьвященик і учи
тель, бо мусїли відповідати на ріжно- 
родні питаня, якими за'еипували їх 
цїкаві читальники. Такі розмсїц іре- 
гали годин}', а може трохи довше. За
кінчив їх сьвященик слї/.уючою зая
вою:

— Буде вже досить сих розговорів 
на нинїшний вечер. Що за богато, то 
нездорово... Нехай ще хто з вас ска
же яку красну байочку, Ми радо по
слухаємо тай підемо спатоньки. Ану- 
но, козаки, руки в гору!

ЗголОсИЛО ся КІЛЬКОА. мужчин, між 
ними Павло 'юлочко. А що він був 
із всіх ,,охотників“  найстарший, то 
голова уділив йому голосу. Він опо- 
гів слухачам ось таку коротеньку 
сьміховинку за доктора Всезнай-

'Лійв собі раз оден бідний селянин, 
аа прозвише Рак. Одного разу нару
бав він дров, повіз до міста двома 
ьолами і иродав за 4 корспп одному 
докторови. Прийшов за грішми, а, док
тор сидить собі за столом. Бачить се- | 
лянин, як солодко їсть і пє доктор, 
і засадно йому стало: захотіло ся йо
му самому зістати доктором.

Постояв селянин, почухав ся, а 
вкінци набрав відваги і запитав:

— Скажіть, ласкавий пане, чп не 
міг би й я зістати доктором?

— Чому нї — відповів доктор — 
то цїлком не тяжко. ,

— А що менї робгітвп
-— Наперед МуСЕШ собі купити 

буквар з закладкою: друге: продай 
овій віз і пару волів і купи собі за 
тоті гроші гарне убране та ріжні зиа- 
ряди, а по трете, замов собі вивіску 
зі словами: „Тут живе доктор Все
знайко”  і повісь її над своїми дверми.

Селянин зробив всьо, що нарадив 
йому доктор. Небавом потім украдено 
у якогось богатого пана дуже великі 
гроші. Хтось, доповів тому панови, 
що в однім селі а;иє доктор, котрий 
всьо знає і тому напевно зуміє по
казати, де поділи ся украдені гроші.

Не т,овго думаючи, огатий пан 
■ -ІІЬ І -V . v ... Г

велів запр>.чи коний і поїхав прос
тенько до зого села. Підїхавши до до
му з вивіскою: „Тут живе доктор Все
знайко", запитав ся господаря:

— /Хто тут доктор Всезнайко?
— То я — відповів господар.
— Коли так, то їдьте зі мною. А 

ЩО ви знає те Всьо, ТО Пеь&С здужяр.- 
те викрити й злодія, що вкрав у ме
не гроші.

— Позвольте — сказав наш селя
нин — але ви мусите взяти і мою 
жінку Марину; без неї я нїкуди не 
їду.

Пан згодив ся і забрав обоїх до 
повозу. Коли вступили в дім, стіл 
був вже накритий, і пан сказав до 
Док гора: »

— Чи хочиге й ви пообідати з на
ми?

— Чомуб не хотіти — сказав се
лянин. Тілько я без Марини за стіл 
не сяду.

От сидять вонп за панським сто
лом. Входить слуга з першим полу
миском, а селянин торкнув в бік свою 
жінку і каже:

— Гляди. Марино, ось число пер
ше.

Селянин хотїв сказати, що то пер
ший полумисок, но слуга зрозумів ті 
слова инакше і представив собі, що 
доктор вказує на него як на першого 
злодія, а що так в самій річи було, 
то він страшно налякав ся. Повер
нувши до товаришів, сказав їм:

— Пропали ми, братя! Той доктор 
справді всьо знає. Він сказав, що я 
перший злодій.

Другому слузі страшно було іти 
в столову, але щож мав робити. Як 
ЛЬ-тпе РІЙШОВ з другим полумиском, 
селянин торкнув опять свою жінку 
і сказав:

— Марино, ось число друге.
Слугу вкинуло в Жар і холод, і він

поспішно вийшов зі столової. З трє- 
Тим лучило ся то саме; а селянин 
знова сказав до жінки:

— Марино, от число третє.
— Четвертий слуга приніс полу

мисок накритий покривкою. От пан 
і говорить докторови:

— Тепер ви можете показати нам 
один примір своєї штуки. Ану-ж від
гадайте, що є в тім полумиску?

Селян поглянув на полумисок і, 
не знаючи, як викрутити /зя з біди, 
сказав:

— Ох, я бідний, бідний Рак !
А в полумиску на щастє були ра

ки. Як пан тото почув, здивував сл 
дуже і закликав:

— По, тепер я вже не сумнїваю 
ся, що ви відгадаєте, хто у мене 
вкрав гроші.

Слуга страшно налякав ся і зачав 
давати знаки докторови, щоби той 
вийшов за ним в другу кімнату. Се
лянин догадав ся і вийшов. Тут всі 
чотири признали ся йому, що то вс- 
пп гроші у свого паня і що
готові відда:" воі назад та ще й 
йому, докторови, дати порядну суму, 
коби він лише не видав їх ; бо инакше 
пропали їх голови! Вони завели його 
також на те місце, де. сховали укра
дені гроші.

Селянин дуже врадував ся, що до- 
відав ся таким способом тайни, вер
нув у столову і сказав до пана:

— А тепер я довідаюсь зі своєї 
книжки, де находять ся ваші гроті

Тиміаоом іш ііій  слуга вліг був 
в комин, щоби підслухати, чи доктор 
справді знас, всьо. А селянин сїв, роз
вернув свій буквар і став глядати за
кладки. Але що якось не міг її знай
ти, то сказав з досадою:

— Таж ти тут; чомуж не вилазиш?
Слуга, що сидів в комині, думав,

що то про него мова, вискочив без 
иамяти зі страху і крикнув до своїх 
товаришів:

— Доктор дійсно знає всьо!
Відтак доктор Волянайко показав

панови, де лел;али його гроші, але не 
сказав, хто їх украв. Діставши чи
мало гроший і від пана і від злодіїв, 
розбогатїв і став від тодї знатним чо
ловіком.

СКЛАДАЙТЕ ЖЕРТВИ
НА УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ

В ГАЛИЧИНУ.
ДгА  А  А  А  А  А  А  А  Цг »iW АЧ* W  v  W W W

Т  1о

СПРАВОЗДАНЄ КАСОВЕ Від. Місцевість $ ц.
РУСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА 129 Sykesville, Pa 61 64ЗА МІСЯЦЬ ЛЮТИИ 19П. 130 Pittsburg, Pa 49 00

Від. Місцевість $ І Д- 131 Buffalo, N. Y. — —
Shamokin, Ра

132 McKeesport, Pa 52 54
1 405 42 133 Newark, N. J . 61 93
2 Mt. Carmel. Ра 85 00 134 Ernest, Pa 53 75
3 Olyphant, Ра 157 90 135 Smoke Run, Pa 205 25
4 Jersey City, N. J . 68 22 136 Carnegie, Pa 36 63
5 Mt. Carmel, Pa 

Brownsville, P k
124 00 137 West Seneca, N. Y. 7 50

6 108 75 138 Philadelphia, Pa 12 88
7 McAdoo, Pa 231 89 139 Oil City, Pa 33 75
8 Elm ira Heights, N. Y. 57 79 140 Youngstown, O. 37 5С
9 St. Clair, Pa 166 55 141 Little Falls, N. Y. 52 18

10 Ans.onia, Conn. 125 29 142 Elisabeth, N. J . 59 42
11 Waterbury, Conn. 44 25 113 Windber, Pa 52 75
12 Yonkers, N. Y. 178 35 144 New York, N. Y. 12 44
13 Troy, N. Y. 42 29 145 Altoona, Pa 25 00
14 St. Louis, Mo. 148 19 147 Allentown, Pa 94 48
15 Вййаіо, л . Y. 

Laosford, Pa
54 47 148 California, Pa ЗО 90

16 298 00 149 West Seneca, N. Y. 18 75
17 West Pawlet, Vt. 56 25 150 Pittsfield, Mass. 17 44
18 Seymour, Conn. 36 25 151. Allentown, Pa 8 26
20 Jessup, Pa 96 72 152 Homestead, Pa 62 75
21 Mayfield, Pa 22 50 153 Berwick, Pa 103 85
23 Homestead, Pa 100 35 154 Dunmore, Pa 47 85
24 Shamokin, Pa 29 97 155 Perth Amboy, N. J, 35 92
25 Trauger, Pa 75 44 156 Sheffield, Pa 23 41
26 Belle Vernon, Pa 37 00 157 Donora, Pa 84 07
27 Glen Lyon, Pa 90 76 159 Herkimer, N. Y. 15 02
28 Mah Plane, Pa 277 44 160 Jamaica, N. Y. 42 05
29 Rhone, 'Pa 94 29 161 • Tower City, Pa 33 25
ЗО Breslau, Pa 117 25 162 Scranton, Pa 50 34
31 Eleanor, Pa 42 75 164 N. Hadley, Mass. 16 83
32 Trauger, Pa 65 00 165 Chicago, 111. 86 07
33 Northampton, P& 298 09 1G6 Bariiesboro, Pa 62 50
34 Old Forge, Pa 31 25 167 Cumbola, Pa 38 45
35 Whitney, Pa 57 50 168 Perth Amboy, N. J. 45 03
36 Scottdale, Pa 55 97 169 Scranton, Pa 45 64
37 Chisholm, Minn. 96 97 170 Chauncey, Pa 35 57
38 Auburn, N. Y. 114 50 171' Pittsburgh, Pa 41 88
39 Syracuse, N. Y. 63 22 172 Fredericktown, Pa ЗО 00
40 Edwardsville, Pa 84 40 173 Cleveland, O. 20 17
41 Wpstmorelard, Pa 23 60 17,1 Oxford Furnace, N. J . 47 50.49 Passaic, N. J. 110 26 175 Detroit, Mich. 29 51
43 Simpson, Pa 28 75 179 New Burgh, N. Y. 57 75
44 Mt. Carmel, PA 15 00 177 Vegreville, Alta., Can. 12 60
45 Philadelphia, Pa 28 94 178 Manchester, N. H. 9 1-3
46 Plymouth, Pa 202 50 179 St. Louis, M0. 108 07
47 Ambridge, Pa. 43 57 180 Scarbo, W. Va. 35 00
48 McKeesport, Pa 132 82 181 Manville. R. I. 4 49
49 Powhatan, W. Ya. 25 00 182 Dixon ville, Pa. 58 76
50 Desloge, Mo. 3 75 183 Sunderland, Mass. 20 72
51 Yatesboro, Pa 66 25 184 Whiting, Tnd. 71 50
52 Holyoke, Mass. 25 75 185 Hazleton, Pa 65 25
53 Pittsburg, Pa 248 83 186 McAdoo, Pa 51 97
54 Terryville, Conn. 21 39 187 Ford City, Pa 42 23
55 Carnegie, Pa 1^0 29 188 Ginter, Pa 99 14
57 Cohoes, N. Y. 38 32 189 South Fork, Pa 51 79
53 Ramey, Pa 112 62 190 Newark, N. J. 26 48
59 Leisenring, Pa 65 57 191 Troy, N. Y. 43 22
60 Baltimore, Md. 9 64 192 Herkimer, N. Y. 38 5о
61 Dunlo, Pa.,.. 

Ford City, Pa,
144. 97 193 Red Star, W. Va. 22 50

63 99 60 194 Minneapolis, Min. 40*' 39
64 Gradatim, Pa 1,1 7 50 195 Peckekill, N. Y. 23 94
65 Elizabeth, N. J. 130 94 196 Whiting, Ind. 55 00
66 New York, N. Y. - 03 07 197 Swoyers, Pa 70 57
67 Butler, Pa 20 00 198 Port Jerwis, N. Y i 34 85
68 Ansonia, Conn. 13 22 199 Whiting, Ind. 46 78
69 New York, N. Y. 16 25 200 Syracuse, N. Y. 

Whippany, N. J .
13 45

70 Jeissy Cî yi N. J. 
Franklin Furnace,N.J.

330 45 201 15 19
71 25 00 202 Auburn, N. Y. 20 99
72 Alden Sta., Pa 116 70 203 Brooklyn, N. Y. 39 22
73 Providence, E. I. 16 23 204 New York, N. Y. 18 П9
74 Granville, N. Y. 22 50 205 ЕтегяЧ , P«r 45 36
75 Mt. Carmel, Pa 30 00 206 Woonsocket, R. I. 29 02
76 Newark, N. J. 42 50 S07 Jeanette, Pa 82 88
77 Yorkville, O. 23 22 208 Kingston, Pa 68 22
78 Mmersville, Pa 272 44 209 Carteret, N. J . 122 07
79 Meyersdale, Pa 25 00 210 Westchester, N .I. 18 75
80 Pleasant Valley, Pa 67 50 211 Stapleton, N. Y. 18 60
81 Baltimore, Md. 25 19 212 Cleveland, O. 29 75
82 New Alexandria, Pa 39 25 213 Bayonne, N. J . 55 25
83 Carnegie, Pa 18 79 214 McKees Rocke, Pa 34 39
84 Canousburg, Pa. 29 82 215 New York, N. Y. 25 38
85 Hazleton, Pa' 214 16 216 Hazleton, Fa 55 25
86 Olyphant, Pa. 12 50 217 Rochester, N. Y. 31 21
87 Lancaster, N. Y. 31 88 218 Youngstown, O. 35 75
88 Tonawanda, N. Y. 11 44 219 Bakerton, Pa 71 25
89 Simpson, Pa 18 75 221 Chicago, 111. 40 89
90 Centralia, Pa 52 50 222 Mahanoy City, Pa 116 57
91 McKees Kocke, Pa 39 66 223 Port Buckley, Pa 78 З І
92 Taylor, Pa 77 72 224 Belle Valley, O. 38 83
93 Newburgh, O. 21 25 225 De&loge, Mo. 90 00
94 New Britain, Conn 61 14 226 Hammond, Ind. 2G 25
95 Beaver Meadows, Pa 103 79 227 Derry, Pa 66 75
96 Pittsburg, Pa 79. 46 228 St. Clair, Pa 28 75
07 Marion Height* Pa. 22 50 229 Scranton, Pa — __
98 Shenandoah, Pa 36 97 230 Monessen, Pa ЗО 97
99 Wilkes Barre, Pa 138 48 234 Elizabethport, N. J . 45 10

100 McKeesport, Pa 18 76 235 Rossford, O. 36 44
101 Canonsburg, Pa 

Cleveland, O.
8 26 236 Ambridge, Pa 6 10

102 117 16 237 Chester, Pa 39 86
103 Export, Pa 6 75 238 New Alexandria, Pa 2 50
104 Perth Amboy, N. J . 135 55 239 Philadelphia, Pa 69 59
105 Nicetown, Pa 32 93 240 Phoenixville, Pa 15 00
106 Chicago, 111. 292 20 241 Newark, N. J . 20 46
107 Sayre, Pa 52 38 242 Hawthorne, 111. 31 86
108 New York, N. Y. 115 99, ‘4 3 West Pullman, 111. 24 29
109 Ellsworth, Pa 51 44 244 Bellefonte, Pa 25 44
110 Leetodale, Pa 44 60 245 Trenton, N. J . 55 00
111 Allegheny, Pa 24 85 246 Crompton, R. I. 13 59
112 Cleveland, O. 24 55 247 Wilmington, Del. 36 48
113 New Florence, Pa 64 72 248 Coatesville, Pa 39 51
114 Dunmore, Pa. 78 75 249 Nanticoke, Pa 47 77
115 New Philadelphia, Pa 43 25 250 Pittsburg, Pa 105 38
116 Chisholm, Minn. 20 57 251 Cle’pJand, O. 33 15
117 New York, N. Y. 82 08 252 Northampton, Pa 32 94
118 Pittsburg, Pa 16 57 253 Lopez, Pa 55 19
119 Latrobe, Pa 68 75 254 New Britain, Con. 14 70
120 Spangler, Pa 102 1G 255 West Newton, Pa 57 45
121 Trenton, N. J. 177 27 256 Ronco, Pa 27 69
122 Trenton, N. J . 95 91 257 Spring Valley, N. Y. 18 17
123 Scranton, Pa 32 35 258 W. E. Pittsburgh,.Pa 31 79
124 Ormrodj Pa 52 58 259 Chicago, 111. 42 72
125 Chicago, 111. 10 61 260 Taylor, Pa 41 20
126 Beaverdale, Pa 49 19 261 Taylor, Pa 42 50
127 Buffalo, T. Y. 69 85 262 Апкопіа, Conn. ___ __
1-7Я .Хдгаі^ < •>i in, ^ !6°Д 11 o’f й  fi " —p fl еЛсТгаї: ? В ав. OQі одп OQЇМ

Від. Місцевість

264 Juliet, 111.
265 Taylor, Ра
266 Glen Lyon, Pa
267 Kingston, Pa
268 Duquesne, Pa
269 East Chicago, ,,Ind.“
270 Youngstown, O.
271 Troy, N. Y.
272 Delano, Pa
273 Hudson, N. Y.
274 Youngstown, O..
275 Perth Amboy, N. J.
276 Ambridge, Pa
277 Hartford, Conn.
278 Wilkes Barre, t*a
279 Glen Campbell, Pa
281 Manchester, N. Y.
282 Syracuse, N. Y.
283 Auburn, N. Y.
285 Glassport, Pa
286 Lorain, 0.
287 Carnegie, Pa.
288 So. Betlehem, Pa.
289 Scranton, Pa
290 Clarksburg, W. Va.
291 Brooklyn, N. Y.
292 Detroit, Mich.
293 Duquesne, Pa
294 Madera, Pa
295 So. Omaha, Nebr.
206 I\ew Kensington, Pa.
297 Dravosburg, Pa.
298 Holden, W. Ya.
299 Kent, Pa.
300 Johnstown, Pa.
301 .Chicago, 111.
Прихід за лютий єсть

----
-і .

40 2S
68 22
39 13
34 Я5
50 00
42 59
26 as
18 41
18 ft37 75
33 24
50 10
50 63
19 70
47 13
22 5027 50
23 64-
20 22
20 0(1
19 G3
15 91
19 R5
23 75
23 22
19 76
25 38
53 00
37 35
-
24 51
24 47
28 80
27 10

133 35
20 70

?18.6о2.0а
РОЗХІД:

Посмертне по бл. ш:
Николаю Ратковським,

Yorkville, О. . • 150,00
Йосифі Анталї, Taylor, Га. 1000.00
Василю Рошцї, Alden, Ра. 1000.00 
Кузьмі Ковальчику,

Pittsburg, Ра. . - 1000,00
МаріїЛїщак; Youngstown, О. • 400,00
МаріїРуяк, Lackawanna, N.Y. 400.00
Еві Мельник, Newark, N. J. 400,00
Марії Смик, Plymouth, Ра. 400.00
ЮріюЕсток, Homestead, Ра. і 400.00
Юрію Ткачук, Cleveland, О. 40° 00

Сиротинська часть по:
Стефанї Салак, Sayre, Ра. - 900,00
Івь,2ї Даендзель, Qlyphant, Ра, 155.71
Петрі Жинськім, ,, „  500.00
Андрею Пуотай, Trenton, N«J. 600,00
Грицю Ващишин, Hazleton,Ра, 424,70 і 
Михайлї Тилявськім,

Pricedale, Ра. - - 876,00
Петрі Рябець, Scranton, Ра. 300.00
Луцї Даямбі, Waterbury, Conn, 200,00

Запомог;
Іван Поливка, Duquesne, Ра.
Петро Спеції, Hazleton, Ра.
Гарасим Рибгнський,

Jersey City, N, J.
Гаврило Пиш, Bamey, Ра.

200.00 
2001.0.1

_J.OO І 
150.00 j.

Д
1,384.30

2.694,4» 
i79.i;s 
270.00

195.1<> 
116,6«

Орґан P. Н. С. „Свобода" - 
За Календар руський і сло

венський па 1911 рік - 
Надгорода Організаторів - 
Платня Головного Уряду - 
Асекурація дому P. II. С.

иа три літа - 
Адміністрація P. Н. Союза 

Розхід за лютий єбть $14.995,17
З іставл ен е :

Прихід за лютий 16.652.0J)
Готівка з кін. сїчня , 

о с т а л а ..................67.613.11 |
Весь прихід єсть $ 84.205.11 

Розхід за місяць лютий 14.995.̂
Готівка з кінцем лютого 

о ста є - - - -
З то го :

$69.270.00 1

Фонд сирітський , 
,, резервовий , 
„  народний . , 
,, бідних . . . 
,, еміґраційний. 
„  розпорядимий 

Разом . .
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н о т н и м
вТСИМ ПОДАЄ СЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО 
ВІДОМА, ЩО ПОЧАВШИ З ДНЕМ 
1-го ЦЬВІТНЯ С. Р. АДРЕСА РЕДАК
ЦІЇ І АДМІНІСТРАЦІЇ НАШОЇ МАСО* 

ПИСИ ЗВУЧИТЬ:
„З  V  О В  О D А "

83 Grand St., Jersey City, N. J.
В глубинї 760 стіп під землею 

в вуглевій майнї Pancoast, коло 
Скрентон, На. вибухнув дня 7-го с. м. 
пожар, якого жертвою впало опять 
кількадесяТь майнерів. ІІід пору, а 
було се ранком, находило ся під зем
лею 75 майнерів. Огонь обняв дерев- 
ляні підпори, що піддержують стелю 
t  майнї і відтяв находячйм ся під 
землею дорогу до виходу. Ледви яких 
ао змогло вирахувати ся; решта впа
ла жертвою огню і диму. Як прові- 
рено, вина спадає виключно йа зло
чинне недбальство заряду копальні: 
іменно огонь тревав вже добрйх дві 
годннї, заки заряд спроміг ся зааляр- 
мувати працюючих під землею. Але 
тодї було вже за пізно. Коли-б їх бу
ло повідомлено про небезпеку сейчас 
тодї, коли лиш побачено огОнь, бу- 
ли-'б всі виратували ся.

Дня 9-го с. м. в місцевостп Кро- 
їон Лайк, Н. Й. найдено в стадійнім 
домі замордованого начальника стації. 
В закостенілій руцї труп держав ще 
почтовий мішок з грішми, який не 
вдало ся рабівнйковй йому видерти. В 
околици арештовано одного нїґра, ра
неного кулею, підозрілого о вбійство.

<[[ Дня 6-го с. м. в'їжджаючи до 
нюйорського порту, наїхав на піско
ву лаву пасажирський корабель ,,Прін- 
цео Ірене.“  На покладі находило ся 
під пору 1720 пасажерів. Коли всї 
проби, добути парохід з піску, не по
вели ся, порішено перевезти усїх па
сажерів малими пароходами до Ню 
Йорку. Пересадка пасажерів з одного 
корабля на другий,' на повнім мори, 
коли до того ще воно є сильно збу
рене, являє ся незвичайно важкою за
дачею. А однак вона завдяки незви
чайному спритови залоги вповнї уда
ла ся. З кількадесять годинним спіз- 
ненєм усї подорожні ціло і щасливо 
прибули до пристани. По сїм, при 
помочи 6-ох менчих пароходів взято 
ся до добуваня загрузшого великана.
І  ось нечайно, мимо противних запев
нень знатоків, по 83 годиннім пробу
вані© у піску, парохід нечайно під
няв ся і його звернено на глубоку 
воду. О скільки мож поверховно су
дити, по причині сеї пригоди не 
відніс він ніякої шкоди. Його при
тягнено дня 10-го с. м.-до доку в Го- 
бокен і тут, по виладованю набору, 
оглянуть його, та провірять, чи пере- 
бута Небезпека не спричинила йому 
якої шкоди.

If Дня 4-го с. м. в полуднє зіста- 
ла відкрита в Вашингтоні надзвичай
на сесія конґресу Злучених Держав. 
Як відомо, покликав її президент 
8 спеціяльною ціллю ухвалити тор
говельний договір з Канадою.

ТІ Ворбу о осьмигодинний день 
праці, і то борбу на найширші роз
міри мають почати з днем 1-го мая 
с. р. желїзничні машиністи в цілих 
Злучених Державах. На дни 2-го с. 
м. зібрало ся на мітинґу в Ню Йор
ку б тисяч машиністів і пороблено 
остаточні приготовленя до Генераль
ного страйку, в якім, коли вибухне, 
возьме участь кількасот тисяч людей.

If У нашого полудневого сусіда, се 
е й Мексику, мимо запевнень уряду 
Діяза, що народ приняв його реформи 
■і радостю, все таки кипить; що біль
ше, після достовірних вістий повстане
■ кождпм днем заточує ширші круги.
І І,їлиЙ стейт Табаско находить ся в ру
ки х повстанців, як рівнож і в стейтї 
Чяпас суть лани неограннчениии па- 
1 амп. Між народом нуртує одно не- 
г'.ідк.'ично бажати,, іменно, щоб Діяз 

'' і'Я Р(‘ИИ(‘Ї НЛЙ,(!ТЯ. Рівнож і провід

ники повстаня заявили зовсім рішучо, 
що без того не може бути і мови про 
якийсь мир в Мексику. Однак дикта
тор, якось не показує найменчої охоти 
до сповнена сего народного постуля- 
ту. 1 так, як справи виглядають днесь, 
доля Мексика лежиїь в руках старшо
го Мадера. Поталанить йому зневолити 
свого сина до зложеня оруліія, усе 
вийде гаразд. В противнім разі — ніхто 
днесь не може предвидїти, яку судьбу 
принесе найблизша будучцість Ме- 

I Ксйкови.

В Джемейцї, на Лонґ Айлеяд 
помер 10-го с. м. в 87-ім році житя, 
Ван Сіклен, який доробив ся салатою 
і редьківкою кількаміліонового майна. 
Він перший в околици Ню Йорку по
чав їх годувати на велику скалю в 
теплярнях і продаючи перед сезонам, 
діставав за них знамениту платню.

ТР „Медісон-Сквбр-Ґарден“ , най
більша саля в Ню Йорку, зістала оно- 
дї продана за суму півчварта мілїона 
долярів. її в найблизшім часі розвалять, 
а на сім місци збудують пять „хмаро- 
драпів“ , кождий від 16 до 20 повер
хів височини.

ТУ В найкоротшім часі місто Шіка- 
ґо буде мати підводні трамваї. В ріці 
Шікаґо затоплять величезні, стальові 
туби, маючі по 41 стіп Ширини, 24 стіп 
височини і 2.017 стіп довжини. У сих 
тубах уладять тор, який буде лучйТи 
північну сторону міста з бизнесовим 
осередком. Роботи коло закладаня туб 
потревають около пять місяців.

Інтересна фамілія. В містї Окля- 
гома живе фармер по імени Скот і має 
13 дїтий і всї хлопці. Жена його ро
дила їх трй рази по троє, а два рази 
по двоє. Найстарші діти мають по 4 
і йів року, а наймолодші по 6 міся
ців. Родичі молоді ще люди і діти всї 
здорові. Коли їх рід буде так дальше 
мйожйтйсь, то в короткім чаеї їх фа
мілія буде найчисленнїйшою на цілім 
сьвітї.

If Американська поліція а хінські 
грачі. Хінцї люблять присїрастно гру 
в льотерію і справляють з тої причи
ни чимало клопоту американській по
ліції. Одна англійська часопись подає 
під тим зглядом цікаві образкн з того, 
що діє ся в Сан Францїско, де Хін- 
цїв б більше, чим в котрім небудь 
йнш ім  американськім містї. І  так по 
каварнях і по заведенях до праня 
біля, находять ся в стінах тайні две 
рі, заслонені звичайно якимсь обра
зом. Крізь ті двері дістають ся грачі 
до тайної комнати, де можуть грати, 
кілько схочуть, і є певними, що'по* 
ліція їх там не зловить. Для більшої 
певности ведуть /''го рода двері і на, 
у лицю, де стоїть уже поставлений 
грачами чоловік, njo остерігає їх про 
кожду небезпеку. Тож заким поліція 
зможе дістати ся до середини, в гра
чів нема вже ніякого сліду. Для то
го то поліції дуже тяжко приловити 
винних. Хиба якийсь обіграний або 
ошуканий заведе поліцію до гральні 
в час; однак се лучає ся дуже рідко,
бо такого грача не припустили би 
другі грачі в будучинї до свого то
вариства.

В четвер, 30-го марта с. р. ці
сарським рескриптом розвязано ав
стрійський рарлямент у Відни. Без- 
посередною причиною розвязаня бу
ла обструкція чеських послів проти 
ухваленя буджету міністерства війни.
З побільшеним австрійської армії і 
будовою нових воєнних кораблів лу- 
чив ся надзвичайний видаток в сумі 
525 мілїонів корон, що мусїли бути 
зложені і так вже до краю вичерпа
ним всякими податками населенєм. 
ІІоновні вибори до парляменту від
будуть ся дня 13-го червня с. р. на 
цілім обшарі австрійської імперії.

1Г ,»W?gier, Polak — dwa bratan- 
ki...“  17-го марта в угорськім соймі 
вніс посол Карло Гусар (з народної 
партії) наглу інтерпеляцію в справі, 
що великих сум грошйй, які зібрано 
на потерпівших від катастрофи в Еке- 
ріто, доси не розділено, хоч коло сот
ки людий є в такій нужді, що поміч 
конечна. Виходить а сеї інтерпеляції, 
що гроші, зібрані для сих нещасних, 
опинили ся куди инде — в кишенях 
тих, що заряджували грішми." Зна
чить, що пословиця „W^gier, Polak — 
dwa bratanki" не пусті слова. По
тверджують се хочби ноторичні роз- 
драпуваня всяких складок, запомого-

вих фондів, які майже ніколи не до- | 
ходять до рук голодуючих або пого
рільців чи навіще^Ьх яЖим иньшим 
нещастєм, але потапають в кишенях 
иньших за потрученсм квот, які йдуть 
на нагороду всяким виборчим гієнам 
і хруням...

^ Не буде потреба Геометрів. Ген- 
рих Скомпський, інжінер лісництва 
в Тарнові, дістав патент На винайде
ний ним прилад до міреня поля і ро
блена рівночасно мап. Сей прилад 
він назвав ,,Автометер“ . Є він дуже 
простої будови. До приладу вкладає 
ся папір і обводить ся його на колесі 
докола поля. Від разу дістає сямапу 
дотичної площі. Сей винахід зробить 
переворот в мірництві, бо до відміре- 
ня ґрунту не потреба вже буде ,,кі- 
льометра“ , як. наш Мужик говорить.

Ч[ Військова тресура. Яркою'ілю
страцією бездушности військової тре- 
сури являєть ся подія, про яку до
носять з Будапешту: В старій Будї 
йа піонїрській илощи стояв в ночи 
з неділі на понеділок на варті піонїр 
Лєметіч. По півночи переходив попри 
него фельдвебель Петро Рудольф, вер
таючи трохи підпитий з жінкою і донь
кою до дому. Вояк після своєї вій
ськової інструкції крикнув до него: 
H alt! Wer da? Рудольф не відповів 
на то, а вояк повторив ще два рази 
той запит. Коли же Рудольф таки не 
відповів нічого, вояк змірив ся і стрі
лив до него, але на щастє куля зро
била лиш діру в плащи фельдвебля. 
Рудольф, котрий тепер отверезів, дав 
ся пізнати, відвів жінку і доньку до 
дому і розлючений вернув назад до 
вартового. Заалярмував зараз цілу 
варту, казав Лєметіча, злюзувати, по
ставив на його місце иншого варто
вого, а Лєметіча казав привязати до 
дерева. Відтак наказав вартовому, 
щоби безуслівно стрілив, коли-б Лє
метіч рушав ся. Г  дійсно по якімсь 
часі добачив вартовий, що Лєметіч 
рушає ся, хотячи собі ноги розвязати. 
Він стрілив і поцілив Лєметіча в саму 
середину грудий. Боячись фельдвебля, 
не важив ся він зійти з варти і аж 
зрана застала патруля Лєметіча вже 
непритомного, Йоцо відставили до 
військового шпиталю, де він небавом 
помер. Рудольфа арештовано і відста
влено до ґарнїзонового суду.

^ Чорт і смерть. В Тренчейн- 
Шельмецу, на Угорщині одна тамош- 
на жінка дістала з Америки 5.000 ко
рон. Та на почтї не хотіли видати їй 
грошйй, а жадали, щрби вона вилв- 
ґітимувала оя. Жінка звернула ся до 
війта, щоби він її вилєґітимував. На
чальник обіцяв їй дати письменне 
сьвідоцтво, але аж на другий день.
В ночи, в порі нечистих духів, явив 
ся в жінки чорт враз із смертию і 
сказав їй, що люципер післав його 
по сї гроші, котрі вона дістала від 
чоловіка з Америки, бо її чоловік роз
добув ті гроші нечистим способом. 
Коли вона не схоче видати грошйй, 
то її забере чортова сестра, смерть. 
Налякана жена приобіцяла, а навіть 
присягла, що гроші віддасть чортови, 
як лиш відбере з почти. На другий 
день пішла жінка з сьвідоцтвом від 
війта на почту. Тут не хотіли таки 
видати їй грошйй, поки не приведе 
сьвідків, аж як вона заявила, що 
гроші і так вже чортові та розповіла 
подію, яка лучила ся їй в ночи, ви
дав їй почтар гроші. Слідуючої ночі 
в порі нечистих духів, знов явив ся 
чорт із смертию і жадав грошйй. 
Жінка просила, щоби лишили їй хоч 
500 корон, але смерть не хотіла на 
се згодити ся й жінка віддала їй всі 
гроші і чорт із смертію пустили ся 
туди, відки прийшли. Але в дверях 
заступили їм дорогу жандарми, кот
рим про цілу сю справу доніс цоч- 
тар. Жандарми зловили чорта і його 
сестру, смерть, розібрали їх і розпі
знали в них самого війта й одного 
близького його свояка.
• ТУ Політичний утікач з Росії, Сава 

федоренко, якого канадійський уряд 
хотів був видати Росії, виїхав до Ка
ліфорнії для підратованя свого вдо- 
ровля.

Борба з вужем. В бразилїйській 
державі Парана, на кольонїї Фрата, 
пішов тамошний мешканець Себастіян 
на пОльованс. В лісі недалеко його 
хати напав на него величезний ву.
і обвив ся довкола него, ввинувши ся 
в кілька перстепїв. Себастіян н<>

>

увільнити ся від вужа помимо своєї 
великої ейли. З перестраху почав кри
чати і на його крик вибігла його жін
ка (Індіянка), а побачивши свого му
жа в так прикрім положеню, не на
думуючись, прискочила до борикаю- 
чих ся, відтяла вужеви голову і в той 
спосіб увільнила мужа від неминучої 
смерти. Себастіян однак лежить хо- 
рий, бо вуж так сильно стиснув його, 
що поломив ребра, а ціле тїло майже 
чорне від синяків.

If В столиця Італії, Римі, 10-го с. 
м., ранком почуто сильний землетрус. 
В цілім місті вибухнула паніка. Поки 
що, не сконстантовано по тій причині 
ніякої шкоди. І коли в самім містї 
обійшло ся страхом, то околичні села і 
Місточка значно потерпіли. Усюди 
слїдно страшне спустошене.

f̂ Підпольна робота проти порту
гальської републики. Португальський 
теперішний уряд отримав повідомле
не, що прогнані з краю монархісти 
приготовляють тепер заговір проти 
републики. Та щоб робота їх пішла 
успішнїйше, комітет переніс ся до 
Кіо de Janeiro до Бразілїї. На чолі 
монархістів стоїть колишній порту
гальський диктатор Франко. Мінїстер 
заграничних справ Магадо відніс ся 
офіціально до бразильської поліції 
з домаганєм, щоб бразильський уряд 
не позволив в своїй державі вести 
пропаганди проти португальської ре- 
публики.

4f Російський уряд Про" ТВ'^ІВ 
Л. ТолстОго. Російська адміністрація 
сконфіскувала 3 послїдйї томй творів 
славного писателя Толстого, які ви
дала його жена. В  тих томах були 
поміщені три листй до царя. За се 
Графиня Толстой стане перед суд за 
образу царя і за підбурюване до пов
станя проти теперішного несправед
ливого ладу. Нема нігде такого га
разду, як у славного Миколушки. Там 
і за вмерлого треба відповідати перед 
властями.

f̂ Розширене жіночих прав в Норве
гії. З Норвегії доносять, що тамошйа 
рада міністрів рішила внести в пар
ламенті предложенє, яке дальше роз- 
іішряє допущене женщин" до урядо
вих становищ. Після того предложе- 
ня женщини мають доступ до всіх 
державних урядів з виїмком прави- 
тельственної ради і духовних, вій
ськових, дипльоматичних та консу* 
лярних становищ. Від 1901р. норвеґ- 
ські женщини мають доступ до шкіль
них урядів.

]f Побожні злодїї. В преображен- 
ській церкві у Львові, при Краків
ській вулиці, молилась одної неділі 
дуже щиро Євка Косач. Втім почула, 
що хтось витягає їй з кишенї хустку. 
Побожна Євка вхопила злодійку за 
руку і відобрала гроші, але втім по
спіху хустка розвязалась і гроші ви
сипались на землю. Побожні христия
ни хотіли помочи Євцї в визбираню 
грошйй і як зачали збирати, то з 14 
корон зібрали лиш одну корону і кіль
ка сотиків. Євка заприсягла ся, що 
більше до церкви не піде.

% Що край то звичай. Є в азій- 
ській Росії країна т. зв. Примореная 
область, яка лише формально підля
гав російським царям, бо в дїйсности 
мешканці сеї країни живуть своїм 
власним житєм, своїми давними пра
вами. А сї своєрідні права вельми 
оригінальні. Газардові забави дозво
лені там лише в часі від 15. листо
пада до 15. грудня; хто би поважив 
ся в недозволенім . часі ,,газардово“  
забавляти ся, сего чекає кара 20 
,,крепких“  палок по пятах, але так 
крепких, що караний ,,забуває“  не- 
раз дихати; Щасливійших карають 
за сей проступок датком в формі 
двіста кільоґрамів мяса, або таки 
живої безроги. Карами смерти обда
ровують з „легкої руки44. Хто при
міром „забуде ся4‘ і украде соболеву 
екіру, зазнає' такого щастя, що зако
пують його живцем в землю, або ки
дають в ріку. Кождий власник дому 
є обовязаний держати пса-сторожа. 
Неприхильних „собачого44 роду ка
рають „лозовою кашею44 на татар
ський спосіб. Але побіч сих варвар
ських лвичаевих прав єствують деякі 
дуже „модерні44 права. Подорожую
чий чуясинець має скрізь право, в 
кождій хаті три тгтти ■ і.ярмо мепіка* 
ти, я за кождий слідуючий день опла- 
v >атв сг лише 40 копійками. Лише 

Т- j ’ >с мусит . £ "ступати 110-

Оголошене.
Отсим подаємо до загальної відомо- 
t сти, що вЯ* 20-М ЦЬбіШЙЦ 1911 р.

відбуде ся

=  Величавий Концерт =
на, дохід Славянського Еміґрацийного 
Товариства, в галї Соколів під ч. 525 

Е. 72-nd St., New York.
Усїх людий, сприяючих нашому 

Товариству, запраШа<;Мо ДО участи в 
тім Концерті, позаяк ціль нашого 
Товариства єсть помагати так Руси
нам як і всім иншим славянським е- 
міґрайтам, прибуваючим до Сполуче
них Держав. Наше Товариство єсть 
сполучене з організацією Руськяй 
Народний Союз в Америці.

Вступ від особи: крісла перворяд- 
ні 50 цнт; крісла другорядні 35 цнт; 
крісла треторядні 25 цнт.

К О М ІТ ЕТ .

Що мо2Кс приИдючшшкд високим Зкшшв^м.

Славний президент Сполучених 
Держав, Авраам Лінкольн, зайшов 
був одного разу у Ваа'інґтонї в якусь 
сторону міста, де зблукав і длятого 
відозвав ся до поліцая, котрого по
бачив на улици: Скажіть моні, де я 
є ? Поліцай гадав, п о той ч лозік 
робить собі з ним жар ги і від іозів : 
Маєте честь бути в Сполучених Дер
жавах північної ̂ Америки. — Ви, 
здаєсь, не знаєте, 8 ким говорите. — 
Нї — відповів поліцай. — Я  президент 
Злучених Держав. — Нема дуричхі
— сказав поліцай. — Ви виглядаєте 
прецїнь як з’ужита марка почТова, 
Ідіть собі, звідки прийшли.

Забавна історія приключила ея 
Також давнійшому президентовн фран
цузького сенату Лє Роаєрови. Він їздив 
по Італії в супроводі міністра справ 
внутрішних Лєпера. Коли в Мілянї 
заїхали до готелю, побіг Лєпер схо
дами на гору, щоби подивити с|і на 
комнати, для них призначені. Прези
дент сенату лишив ся тимчасом на 
долині, щоби уважати на пакунки і 
цри тім сказав дверникови, що тамтоії 
другий пан то французький мінїстер 
внутрішних справ. Підчас їх побуту 
в готели віддано Лєперови як най
більшу почесть, підчас коли на пре
зидента сенату ніхто й не дивив ся. 
Лє Роає був дуже рад з того, бо коли 
прийшло до заплати, то Лбпер Мусів 
заплатити по 20 франків за день, 
підчас коли Лє Роаєровн почислено 
лиш 5 франків за день; Його взяли 
очевидно за міністерського секретаря.

Н а д і с л а н е .

Хвальна Редакциа „Свободі11!
В числі 14 ім в дня 6-го апріля 1911. 

Хв. редакція „Свободи*4 пояістіза ваяву трох 
парохіян нюяорсіких (а бувших тростістів цер
кви сьв. Юрія), що они не зрезиґновал* з уря
ду тростістів.

На се я заявляю публичво, що они пере
стали бути урядниками-тростістами 8 днеи 18 го 
иарця 1911, понеже опі иа нітінґу тростістів 
виразно заявили, що не будуть дальше дійство- 
вати яко урядники. Сю заяву пряйпяли оставші 
тростісти яко резиґнацію і на підставі орава 
стеиху ню-Іорського зарядили дальше, що було 
потрібпб.

За слушність його постулованя, яко предсі- 
дателя парохіяльного, я беру одвічальність н» 
себе.

о. Николай Підгорецкий,
парох. 4

Неврастезі*.
Медичний журнал, посьвячений лї- 

ченю нервозних недуг доказує, що 
близько 75 процент людий в Злучених 
Державах умирає  ̂ по причині недуг 
нервів.

А однак находимо дуже мале число 
таких людий, які признають ту не
дугу за поважну. Лічене в многпх 
случаях є цілковито зле, позаяк сла
бим і напруженим нервам, місто по
давати лагідні^ рредства дає цілком 
инші лікил- О J

Ми-б порадили Вам уживати Трі- 
нера Американський Елїксір Гіркого 
Вина, який є знаменитим ліком ня 
нервозність. По перше, се виио у- 
правильнить працю органів травлеюі 
що сотворюють нову, чизту кров. Та 
кров відсьвіжить Ваші нерви і ,10- 
дасть їм нових сил. Так довго 
як Ваше травлене є в порядку 
то цілком не будете нервозні або о- 
слаблені. В усіх недомаганях грак ів- 
ня можете полягати на Трінера Лмр 
риканськім Елїксірі Гіркого Вина. По 
всіх друї'сторах.
Jos. Triner, 1333 19 S. Ashland Ат»

/ <̂ :..оггГ ці
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4. 1778 KBIT  $875 00
на вісімсот сїмдесять пять доля

рів, котрі м. Теодор Фрицкий (опі
кун) отримав як сирітську часть по 
Михайлї Тилявськім, з Головної Ка
си Руського Народного Союза в Аме
рицї.
Бел Вернон, Па. дня 1. цьвітня 1911.

Теодор Фрпцкий.
Свідки:

Михайло Євшак,
Давид Дудик.

Від місцевого Уряду Руського На
родного Союза в Америцї. Віддїл 26.

А лЄКС'ІЙ Грубий, ЦреДС. 
Теодор Фрицкий, секр.

Ч. 1738 КВ ІТ  $400.00
на чотириста долярів, котрі п. 

Лешко Войтко отримав як посмертну 
запомогу по женї Розалїї з Головної 
Каси Руського Народного Союза в А- 
мерицї.

ґа?*етон. Па. дня 25. марця 1911.
Летко Войтко.

Сьвідки:
Миколай Ґазик,
Еяек Гордїйчук.

Від місцевого Уряду Руського На
родного Союза в Америцї. Віддїл 85.

М. Мардиняк, предс.,
А. Романчек, еекр.

РУХ В ВІДДЇЛАХ P. Н. СОЮЗА.

СКРЕНТОН, ПА. .Братство сьв. Во
лодимира, від. 1Ь2, повідомляє своїх 
членів, що мітіні* відбуде ся 16 цьвіт
ня с. p., о год. 1-ій по Службі Божій. 
Неявивший ся член на свій час, за
платить 1 дол. кари. С. Чолїй, секр.

Головна Канцелярія ,,Р. Нар. Союза“  
находить ся під числом 8-3 Grand St., 

(у власнім /омі) Jersey City, +n. J.

ВСТУПАЙТЕ ДО Р. НАР. СОЮЗА!
„Руський Народний Союз1’ — принл- 

має членів до 45 літ житя.
Вступне після лїт.

P. Н. Союз платить:
В разі смерти члена кляси „А ” (ціле 

иосмиртне) $1,000.00.
В  разі смерти члена кляси „Б " (по- 

лоБілу посмертного) $500.00.
Посмертне за жінку або мужа члена 

кляси „А” $400.00.
Посмертне за жінку або мужа члена 

класи „Б ” $200.00.
Посмертне за дїти від $15.00 до 

$300.00.
В разі утрати: d) oooz о«ий, ніг, або 

рук $1,000.00, б) одної руки, ноги або 
ока ф200.00.

Єсли отець родини в шпиталю боже
вільних, Союз платить що року родині' 
$150.00. ' '

Хто хоче вступити до Союза, мусить 
вписатись також до братства, яке нале
жить до Союза.

ДО ВСІХ еп. СЕКРЕТАРІВ І ОРГА
НІЗАТОРІВ ВІДДІЛІВ P. Н. СОЮЗА.

Звертаємо отсим увагу дд. Секрета
рів, щоби не присилали декларацій без 
виповненя сьвідоцгва лікарського, яке 
находить ся на -другій стороні' деклара
ції, позаяк такі ие будуть ирпняті. Чле
ни понад 43 лїт, мають предложити ме
трику або який иншнй доказ свого віку.

Рівнож прн видовнювашо деклярацій 
сросїиіа на те уважаїг, щоби на декла
рації було подано, на яке посмертне член 
хоче належати, перечеркненем слово ці
ле або половину посмертне (ого), кілько 
має він і його жена лїт, імя жени або яко
го пншого члена родини, після того, ко
му член записав посмертне. Секретарі 
мають уважати, щоби член заявив, якої 
єсть віри. Не вистарчає сказати, що 
член єсть Русин або руської віри, бо та- 
кі'Х̂ маємо вже кі

Член, котрий не вміє писати, має зро
бити на декларації пером знак хреста, 
уміючий писати має підписати ся вла
сноручно на обох сторонах деклярації.

Місячні справозданя т. є. друкп на 
жовтих картках, як також адреси нових 
членів просИмо виповнювати і присила
ти враз з деклараціями розмехом.

Від Головного уряду 
Р._wаподмлі Саюіа в Америці.

НЮАРК, Н. ДЖ. Братство сьв. Во
лодимира, від. 190. подає до загаль
ної ВІД О М О СТИ  Щ О  В  М ІС Я Ц Ю  П Ь В ІТ ї іЮ ,
маю і червню буде прикимати нових 
членів без вступного до братства, а 
до P. Н. Союза після статута. Мітін- 
і*и відбувають ся що друга субота по 
першім, б  гали П і Бєльського, 96 Ра. 
cific Str. Кого інтересує довідати ся 
щось більше про братство, просимо 
прибути дня 15 цьвітня о 8 годині 
вечер до висше згаданої галі на мі
сячний мітінґ.

М. Данчак, предс.: II. Винар, кас. 
Г. Тінґа, секр.

ФРЕДРІКТАВН, ІІА . Бр. сьв. Ио- 
ана Крест. від. 172, подає до відома, 
що мітіні* відбуде oz допьрля. ДНЯ 
30-го цьвітня по причині, що того 
дня, коли ггорлдочно припадає мітінґ, 
є признак Воскрееенія після римо- 
катол. обряду. Неявивший ся член 
на мітінґу заплатить 50 цнт., а уряд
ник 1 дол. кари. — Н. Мацуґа, предс., 
Т. Скірпан, секр.

БЕРВІК , ПА. Бр. сьв. О. Николая 
від. 155, подає до відома, що мітінґ 
відбуде ся дня 16-го с. м. Печаток 
точно пів до третої по пол. в гали 
під церквою. Неявивший ся член за
платить 50 цнт. а урядник 1 дол. ка
ри. Позамісцеві члени мусять попри
силати свої залеглости перед мітін- 
ґом, бо в противнім разї зістануть ви
ключені ч братства і P. Н. Союза. —
С. Т. Бекисєвич секр. Box 583 Ber
wick, Ра.

ОБОРН, Н. Й. Тов. ,,Запорожська 
Сїч“ , від. 283, подає до відомости веїм 
своїм членам, що квартальний мітінґ, 
припадаючий на день 23-го цьвітня, 
з причини Воскрееенія Христового 
переносить ся на Неділю провідну 
т. є. ня день ЗО цьвітня. Длятого взи- 
ваєсь всіх членів членкинь явитись 
на сей мітінґ і вирівнати свої салег- 
лости, бо в протввпім разї зістануть 
виключені з Товариства і P. Н. Со
юза. На тім мітінґу буде приймати 
ся нових членів до Товариства без 
вступного. а ,'до P. Н. С. після стату
та. Товариші Українці! гуртуйте ся 
у ,,Сїч“  бо се мати ваша. — Яков 
Миськів кошовий, 3. Купо ікс. sac.,
А. Бурий секр.

БРАВНОВІЛ, ПА. Братство сьв. 
Петра і Павла повідомляє своїх чле
нів, що звичайний мітінґ відбуде ся 
дня 16. н. ст. цьвітня т. є. в Цьвіт-
ну неділю, о- один іііждень скорше 
ак звичайно, а се з тої причини, 
не rla.6j5ii.ir! г?ряд на ам
лекіе"’. ' ■« «оаг

ходити на мітінґи, нехай засилають 
свої місячні вкладки на адресу се
кретаря: Ivan liykov, Box 105, Lu 
Belle, Pa. a$o теж на адресу підпи
саного предеїдателя: Mich. Kricsfelu- 
sy, Gallatin, Pa., Allegheny Co. — 
Мих. Кричфалуші, предс.

ЖЕРТВИ НА СТРАЙКЕРІВ В ВЕСТ- 
М0РЕЛЯНД КАВНТІ. ПА.

В числі 13-ім оголошено ....... $56.27
Від. 229 P. Н. Союза в Scran

ton, Ра. надіслав . . . .  10.00 
Загальна квота $66.27 

В імени страйкуючих складаю всім 
пп. жертводателям щнре спасибіг.

Д. Капітула, предс. P. Н. С.

ЖЕРТВИ НА ФОНД „РІДНОЇ 
. ШКОЛИ” в ГАЛИЧИНУ.

4.00

Оголошено в числі 14-ім . $106.25 
Д. Петро Мілян, з Форд 
Сіти, Па.
о. Евген Бартот з Форд 
Сіти, Па. . . ' 3.00
В часі парастаса жертву
вали парохіяне гр. катол. 
громади з Форд Сіти, Па. 5.05

Разом $118.30

Спростоване.
В оголошених жертв, поміщених 

в 14-ім числі через стпибку в рубри
ках: „Жертви на Рідну Школу в Га
лич. “  і „Жертви на читальняний дім 
в Пеняках“  подано хибно імя жерт- 
водателя. Іменно поміщено Н. Мел- 
ничук, коли властиво повинно бути 
Евстах ій  О зарків. Просить ся піс
ля того дотичну ошибку справити.

ЖЕРТВИ НА ЧИТАЛЬНЯНИЙ ДІМ 
В СЕ/ІЇ ПЕНЯКАХ.

Оголошено в числі 14-ім . $20.15
о. Н. ІІідгорецький, па* 
рох гр. кат. церкви в Ню 
Йорку . . - 2.00

Разом -̂ 22.15

Ноти надіслані до редакції.

Жертзи на дім товариств 
Гімнастичного „С їч“ в Поздячи.

По 1.00 доляр. жертвували: І. Ду- 
ґельський, С. Гуменюк, А. Серба, П. 
Бабєк, І. Жорнєк, К. Вєнц, О. Чай
ка, І. Пашкович, ІО. Пелех; по 50 
цент.: К . Ґнира, М. Чуба, Т. Яцула, 
П. Яхімець, Д. Дишель, О. Карань- 
ко, І. Лллвка, І. Бінліп, С. Дишель; 
40 цент.; О. Кузьма; по 25 центів: 
І. Я нобський, А. Яцула, А. Буньо,
С. Улян, С. Піх, М. Якимець, А. Фо- 
ца, П. Головід, М. Піклєк, Я. Назар, 
Г. Олешко, Т. Павлина, С. Малїчів- 
ський, П. Букса, О. Грицїнєк, П. Ру- 
жак, Г. Максимцїв, К . Наконечний, 
Д. Павлина, М. Путажня, Г. Мару- 
щак і Василь Кметь. — Разом 19 дол. 
40 центів.

На вечерку відбувшім ся дня 4-го 
лютого с. р. зложили добровільними 
жертвами слідуючі: по 60 цент.: Ів. 
Осцїлавський, С. Стахняк, В. Чіснок,
С. Осщславський, А. Булка, 10. Си- 
дор, Д- Пілип, М. Осцїславський; по
25 цєтїт: С. Чіснок, С. Чуба, Д. Чіс- 
снок, К. Цимбяяко, Є. Петрицька,
І. Дуґельський, І. Жорнєк, Н. Н.,
С. Ганаско, Є. Матейко, М. Станько, 
М. Маличівський, М. Ґарко, Д. Жа
дай, П. Федак, Ю. Пелех. — Разом 
8 долярів.

Зібрано на балю в Бруклинї дня 
25-го лютого с. р. З дол. 50 цент.

Разом . . . .  $30.90 
Оголошено в ч. 13-ім . 116.50

Загальна сума , $147.40 
З того розходу було: Пересилка 

грошей 2 дол. 65 цент. Иньший роз
хід 4 дол. 75 цент. Позіставшу суму 
в висоті 700 кор. переслано на руки 
скарбника, Івана Матейко в Поздячу, 
попа Медика, як сьвідчиТи поквіто- 
ванє ч. 31.367 фірми „Oliner Brothers” , 
виставллене дня 2-го цьвітня на кво
ту 142 дол. 65 цент.

Позір Русини з Ню Йориу
І 010 .1 ІД І! Пошукуємо вдібяшт І МОЛОДИХ ЛЮДВЯ 
до рпгргавятоваял аашої фзрмв. П о с т ій н а  добра 
п л а тн а  і  в ід со тка . По б л в а т і ведробшцї «голосіть 

- L r  0-ію а 1?*ои> год, осоовсто або ожстовно до: 
I. STE IN , pol»b manofot,

30 СК'іг-.’» Str., Room 312. N#w York. N. Y .

„?««« ВоЗа З ПІ9 явора" пісня на мі- 
шаннй хор в супроводі фортепяна. 
Слова Т. Ш евченка, Т. музика Я- 
рославенка. Ціна повної партитури
2 кор. 40 с., голоси по 20 сот. Видаяє: 
Музичної Накладні „Торбан" у Льво
ві, ул. Глубока 25. Дістати можна та- 
коа; по всіх книгарнях. — Від кіль
кох лїт щораз збільшаєть ся видав- 
ниптво ,,Торбана“  так, що отея ком
позиція є васа 77 числом загальної 
збірки, побіч композицій на фортепян, 
до сольового сьпіву, на мужеські хо
ри і т. д. Сяма пісня визначна задля 
леї кого та меліо дійного укладу і на
дасть ся для всіляких хорів, а до то
го появилась саме тепер на часі, ко
ли сьвяткуємо память великого коб
заря, незабутнього Тараса. Для на
ших хорів вона дуже надаєть ся, то
му можна надіятись, що в недовзї 
почуємо її на концертах і т. п.

Ф Хто не уміє говорити 
З» по анґпїйсьни
tjfc а хотїв би мати доброго помічнина 
ї  ао науки, нехай нупить собі

ї  м̂ґлТйсьКсі ТЛУМАЧ
J*l Сторін 256. Тверда оправа. ЦТна 60 цср-тів. Ж  Гроші висилайте враз в замовте"?-, через Ж моні-ордер або пС'г. о.і««и марками.Замовляти у:
ї  Andrew Sawka, P. 0. Box 44, 

Jersey City, N. J.

R I  / ^ |  Агент асенура-
• V j L l i v I V  ЦИЙНИЙ ВІД ОГНЯ.

Офіг*. нахо д ить  СЯ в W IL L IA M  Me. CO NNEL 
(15—30) B U ILD IN G

===== SHAMOKIN, PA. =:

Лише 5 центів.
Єсли обовявуєте ся 

платити ао 5 цнт. денно, 
то нришломо вам сейчас 
на кредит: хороший 14- 
варатовий в о л о г и й  
(goldfffled) критий го
динник О трьг ^ОВвріЗТ 
? погною писемною ґва- 
раїітісю на 20 лГг л та
кож і иріпіі ***!іцушок в 
бре.іьоком.

Щиа годинника і дла- 
цл-шка в брельоком ви

носить лише: J32.00. 12—15 
Тепер не потребу«те прпсилатж ані деи- 

та, лиш наиеред пишіть по катальоґ в до.іу- 
ченел маркп на пересилку і відповіді.

GOLD WATCH COMPANY.
D. 5, 2205, 3rd Ave., New York.

НАПІСТдоЧИТАНЯ!
В Е Л И К А  БГБЛ ЇЯ  1073 сторін дружу мовою
'їйсто українською. Містить: Сьвято письмо с~- 
рого 1 НОВОГО =».!г. »ої ІПИГО Мо«(МЛ, ВСІХ про
років, Ьоанвсліх і веї поеллнія Апостолів даіь- 
гоо родшіну лїтонись > гарній шкіряній оправі
ц їял.................................. .....
о п р а вл ен а  в  п о л о т н о . . . . а ] <>.

Письио сьв. Нового Зввіта портс^ки і
аш'дїйськи 786 сторін , , g6 ^

П У Т Ь  П АЛ OJVI Н И^А
(БОГОМОЛЬЦЯ)

із того сьвіта в будучий 
сьвіт,

обииіаі 248 сторін, мак 37 дузк* цікавиі обрав- 
кіи. Оправа дужо гарна. Она написана уже 300 
л їт  тому навад, а тепер нас Vi і руський народ. — 
Книжка дуже корисна для кождого. — Ціпа 
т іл ь к о ........................................................} J

Розаажаня о муц? Г . Н. І.  Христа . »о ц. 
Сім  елів Ісі/са Христа на Хресті, ‘204

сторін, оправлена ц 
Натечи о муках і  смерти Г. Я. І.

Христа містить 12 читань, опр. . зо ц 
Ж ате  і  ш сргь Гсусж Христа в 73 обра«-

кани, гарна книжка . . . .  l|-ij
Оборона в і р а ........................................25 ц.
Підстава Христової віри . . 2а ц.
Утреня на недУлї і сьвята цілого pour $1.00
Вечірня на недїлї і сьвята цїл»'« року JSl.oo 
Зіірн ).*. Л?афистів, перед ко:«дам .обра-

вок, веїа 2а ........................................65 ц.
Церковні п існ ї я нотами . . . . 40 ч. 
Церковні п існї беа нот . . , jo ц. 
Читаня сьвяі'очні 252 сторін . . .  40 ц. 
Я к  Христос приймав срішни/са . . ю ц, 

П РА ВО  В  ІРИ Н И  К А 'І О. іа к  
наука про се, котра віра правдива . ю ц. 
Слово Правди . . . . .......................1S д. 
Серце чоловіка, * обрааками . . , 15 ц 
Отче наш, в онр&оі . . 40 ц, 
Цьвіт а Иаааріта, сторін 336 . . . 50 ц. 
Гостинець, молитвослов, окремо для мо

лодців і д ї в ч а т ................................60 ц,
оправлевЕїшй в иягку скірку ■ ї ї . 25
оправлений в правдиву кість слонову $4.50 

Мопитвенник христіянської родини 
найбільший, якого це не було. 781 сторін, « 
в нїм 212 ріжних молитов, ахафістн, відтак а о»ї 
Богослужоня цїлого року, калепдар, науки па
кожде сьвято в цїлім роцї а також 37 пісввь
і 60 обравків. Окремо для муїция і для невігт,
оправлений в полотно я футералом $1.60 

оправлений в т&ірияову скірку, оо-
рІ!І в о л о ч е н и й ................................$2.60

К0РИ С ТАЙ ТЕ З НАГОДИ! ДАРОМ!
Календар „Приятель жошшраи ся ЗО цевг. і 
Устав Бог ос Лужень на рік 1911 ва 16 цент., хто 
вамоввть вп 2 дол. кнвасок; Календар Народний 
„Просівіт'л* ва 50 цент, іто  валова гь ва  ̂ дол. 
Ku»*tu<c. Калан дар великий, загальний і Устав 
Пигослужснь ва У0 центів хто замовить ва 5 дол. 

книжок.

Н а м  п о в ій  додаток до Загальн ого  КатальоГа 
давно даром.

НАША АДРЕСА:
,,R U S К  A K N Y H  A R N ї А “ 
850 Main St. Winnipeg, Man.

CANADA.

Послухай! Чп хочеш роївеселвтп 
серце і д>тп/ вадолирв?

Мш давмо уцтивим Родимцям ^30 хороший 
фоноґраф „COLUMBIA** «а |10, в» сплату пп 
$1 тижнево.

Пишіть по інформації 1 з» чихальоґ фоиоі ри
фів, М2ШИИ до писаяя, яиґврків, книжок і ви* 
швх найпотрібиїйших рімии, валуч^ючн марку 
па пересилку до: 14-15

L IB E R T Y  C O M M ER C IA L  Co., Dept. 7.
343 E& it 9-th Str., New York, N. Y.

Відповідне С р Є Д О Ї В О

у відповіднім часі.
Неоаз кладучи ся спяти почував сл ціла родина добре, 

однак слабість часто приходить серед еочи. Дитина при- 
иіром сильно починав кашляти і з плачои звертавсь до * 
патери* що її болить горло. Лучаесь також, іди нось в 
р.одинї сервд ночи зістав вахоплений невральґівю, або астиз 
но дав конусь спати, справляючи йому терпіне і він боресь 
о від дйт. Так HorvTb иинатп иїиі година, заки прийде лі 
кар. В таких случаях Pain Expeller « нсодїнпиим еред 
ствои.

Держіть сей лїк під руками на случай потреби. Се в 
конечностіїо, щоби вапобічи в наглих случаях, заки лікар 
змоясе до вас прийти. Перестуджене не буде небезпечне 
в наслідках, вели уживте скоро Pain Eipeller. Сей лік 
иожете купити в усїх аптиках по 25 і 50 центів бутельва. 
Стережіть ся підроблених лівів і звеонїть увагу, на отею 
вінету- Правдивий Pain Exppller находить ся лиш в тагаа 
опакованю.

F. Ad. Richter & Co.
215 Pearl Str. New York City

Р Іхтвр а  Congo-піпюпьки уо ував ть  неотрмністьжолудиа.

$25.00 * ШИФКАРТИ ДО НРАЮ ж $25.00
D A W U r i  По прнчииї к о н к у р е н ц і ї  м іж  лїпїямп, 
D A m n L  !  від пас відїхати до Старого Крак> скоро і вигід 
на добрих кораблях, відпливаючих в иісяцн» цьвітяю  13,27 т а я  Н- 

Ж е л а ю ч і скористатп в сеї нагоди, неїий пришлють 
2 дол» рн, щоби мож  приготовити наперед кісце. —  За $33.00 ич • 
дої суботи можете иідіхати до Бреми, Гамбурга або Aai-'ep11* u 
експресовнх кораблях, їдучих 7 днїв чераа йоду. _

Мш стираємо ся о вигоду пасажирів, як також > про їх  к . 
л В  т »  н іч л і г . і  т0Цо П(о йтн до чужих, котрі Вас не роаужіють, колн иож 
удати ся до мас так, як до свого дому. .

Жикчі по контрах! Єслн желанте, щоби наш аіент Вас вус р 
нув ні стпції, повідоміть вас карткою про свій виївд, воо 
в Ню-Йор'-.ького дипв вателвфонуяте до Аґенції. Ііумер нашої о 

дефову в 887 ORCHARD, а наш чоловік скоро трибуде по Вас.
Х то  має замір їхати до Старого Краю, а5о евровалитн кого до Америки, ц о х їк  удасть с* 

а ка ручнчо, що дістане добру уелугу. ,
Ш иФнарти зі Старого Нраю по 35 допяріві

Порада дармо! Удавайт» ся особисто або ластовио до:
G. K U N A S H E V S K Y , 179 East 3rd Str.. New York. N. Y .--- I
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ч .

f4a податок*
Написав Стефан Хлопів.

У нас бувало нїхтр не ходив на 
варібки! К о ж д и й ,  що мав при хаті, 
тим і обходив ся, але тепер, то так 
якось з кождим днем гірше, тілько 
тягарів щоденно приростає, що хоч- 
не-хоч а мусиш звідкись чогось ніончє 
на видатки роздобути. Во що-ж вдь 
ош ? З тих кілька грядок поля не об
женеш ся, хоть би ти і як був вче
ний! А як би так на якого впертого, 
щоби хотів конче на своїм поставити, 
то вже значмо, що з таким буває! 
Задовжить ся по вуха, — прийдуть 
вірителі, злїцитують ґрунт і хату, та 
й козець панованю. А з родиною та 
вже коротенька справа... Жінка на* 
мамки, діти порозпихає в службу, а 
сам до міста. А там він що ? Ґазду
вати Чей не буде, ■ бо нема на 'йм, та 
й нїчо він більше не вміє! Один ра- 
тунок для неь'О — стати ,,траґаром“  — 
попихачем жидівським» Иншої ради 
нема, а жити якось конче треба...

Я  там вправдї маю два морґи, но, 
то ще яко-тако!... А бачите таки і 
меНї довелось раз заробкувати!... О, 
бо-ж то і заробок був, заробок! Фі* 
фі, фі! — та такий собі на пса вроки 
зисковний, що памятати його буду 
поки житя мого!.., А нараяв мені його 
чоловік таки з того села, навіть трохи 
фсийеь свояк — от той самий, що 
переходив коло нас. Він десь щось 
полапав з письма, та туманить людий 
На всі боки, а нераз то тав здорово 
потрафить Надути, що і найпровор- 
нїйший жид-шахрай ? не втяв би того! 
Його звуть „шляхутою“  Станіславом, 
do він носить ся так трохи з-панська. 
Тепер пізнали ся на нїм в нашім 
селі, аде по инших селах то стоїть 
ще добре. - . У • у.

Е, та й я би його вже так скоро 
не послухав, але тоді!.,. Хто-ж знав, 
що така худобина а ще своя так по-, 
трафить чоловіка вивести в поле!.,.

Та недавно то було, таки того 
літа.

Я йшов раз з поля і переходив 
попри його іату.' Вже її минав, аж 
тут зза плота хтось мене кличе:

'— Федьку! ;
, ' — Гов І — кажу.

Оглянув с я ї  —  А то іи, пане Ста
ніславе! А чого там?

— Ходїть-но сюди, маю до вас 
дїло!

Я  приступив близше него, поздо
ровив ся: — Ну, яке там?

— Та от, внавте, трафляє ся до
брий заробок, моке би ви поїхали?

— Ну, кажіть, який! Та як що 
Здалого а близько, то чому би нї!

— Близько — каже, та так ми
ленько стулив тою губеня, яв до 
хліба з маслом, — дуже близенько, 
от таки тут за Хировом! Потягом так 
мигне, як з бича луснув!... Там по
треба каміня до одної будівлі. Робота 
легка, до будівлі недалечко,- возить 
ся тачками; від кождого каменя по 
шістці; а на день як звивати ся, то 
можна і двайцять разів обернути. Я 
нароком прикликав вас до себе, щоби 
ніхто не чув! А і ви так дуже не 
розтрублюйте, бо як довідаюць ся, то 
готові всі там звалити ся, а я не хо
тів би тогО!... От вам як своякови, 
то вже я../ Ц6! та прсцїнь мене зна
єте! А там буде роботи бодай на мі
сяць. І  що-ж ви на те?

Я поміркував хвильку і гадаю со
бі: ,,Гм... Двайцять разів денчо, то 
незгірше! Може би і поїхати ‘?

— Ну, говоріть скорше! — наля
гав він на мене, -— бо ще нинї му
симо поїхати!

Та! — кажу я, — воно варта 
дещо заробити, але знаєте... перепра- 
шаю^ас... чито іно правда?

— Аж то невірний з вас Тома! — 
сказав таким сердечним голосом, що 
аж мені жаль було чоловіка, щом йо* 
«о так образив, — Та чей і я якийсь 
чоловік і розумію, іцо зле, а що добре! 
Пхай йому ь руки гроіпі, а він тебе 
ще циганом зве. Шкода ,вас, Федьку, 
їм кода! , ,

Цитьте, цитьте! Я іно Так... Хи- 
я ьао... Боже!.. Я вам зараз дам 

влий, перше мушу порадитись а жін
кою.

Ну, ЙДІТЬ и;о, йдіть, порадьте 
а анріііі приходні., поїдемо разом! 

>яо говеьігі, нікому, иамятайте!
*  к  .

— Ну-ну! та вже-ж я не дитина!
— і з тим відійшов я від него.

Я  не йшов помалу як звичайно, 
а біг труськом, а такий вам радий, 
як ще ніколи. ,,Ей! — гадаю собі, 
то-ж то буде йти слинка людям, як 
я поверну і розкажу їм, кілько за
робив!“  Іном доняв хати, зараз при
кликав жінку:

— Знаєш,що, Євко, приношу то
бі новину! Г t

— Ну, яку-ж там?
— Та так і так, — кажу — така 

і така річ, трафляє ся добрий заро
бок! Станіслав раїть, десь тут неда
лечко возити каМіня — від кож- 
дого по шістцї; а як звинний робіт
ник, то і двайцять вивезти Можна! 
Не знаю *— чи їхати, чи нї! Як радиш?

— Вааррта! — відзиває ся жінка.
— Та ти хоть на цілий рік вапряжи 
ся, а вози! Та-ж такого зарібку, як 
сьвіт сьвітом, не так легко подибати! 
Буде і податок чим заплатити і ку
пити дещо до хати!

— Правда! — скричав я, аж до 
гори підскочив, — а я у вічейки за
був о податку! Як я йшов в поле, 
то війт казав, що за дві неділі треба 
вже нести, а як хто спізнить, то нї
чо не дарують, кажуть фантувати, 
що під руку попаде і за безцїн про
дадуть. А де-ж би я в хаті вистарав 
ся о гроші! .

— А видиш! — каже жінка,—який 
то пан Станіслав добрий! Не забув 
на тебе, а так в сам раз дає тобі та
ке велике щастс. Ну, а коли-ж казав 
прийти?

— Та зараз казав, бо ще нинї по
їдемо. - * ’ *

— Ну, йда-ж, йди, аби хто дру
гий не забіг!

Я  зараз зібрав ся, зарядив ще, що 
мають робити при господарстві, по- 
пращав ся, та вже за поріг, а жінка 
завертав мене, чи не взяв- би я собі 
хлїба.

— Ет, що там, кажу, буду дви
гати ся з тлумочками! Як вже зароб
лю, то куплю сьвіжого хлїба. *

Жінка так само гадала, і я знов 
труськом побіг до Станіслава.

. Від него .пішли ми вже просто дб 
Іїеремишля, а.за яких Нівтора годи
ни були на зелїзници, де нас дожи
дало ще кілька таких самих, як і Я, 
звербованих робітників.

Вже пізною ночею приїхали ми до 
Хирова. • Звідтам ще порядний був 
кусень дороги до тої будівлі. Я  там 
тоді нїчо добре не розібрав, бо було 
темно. Знаю лише, що вапровадили 
нас до якоїсь шопи і там казали пе
реночувати, а досьвіта вже бути на 
ногах.

Не розглядаючись довго, де я, ки
нув ся я на якусь купку трісок, та 
й вже туй-туй мав заснути, аж тут 
коло мене щось сапнуло. Мацяю — 
мягке. Певно робітник? ' ■

— Чуєте, чоловіче, ви звідки?
—  Та звідти і звідти, таки сусіда!

— повідає він.
— Ви також на заробок?
— A-я! Та звербували нас тут бо

гато, але всіх чомусь аж в ночи по- 
спроваджували!

— Нав чому? — питаю ся.
— А хто його там знав! — відпо

вів вже зовсім сонний.
Я  і сам втомлений не допитував 

його більше, підсунув кулак під го
лову і заснув як камінь.

Пробудив мене зі сну переразли- 
вий крик Станіслава,-

— Вставай-ай!
Всі заворушились, як пчоли в ули- 

ю;стали збирати ся, а за хвильку 
стояли вже перед шопою.

— От тоті каміня будете возити, 
там до будівлї! — каже такий самий 
обдертюх, як той наш Станіслав.

— Де? де? — спитав на перед! 
стоячий робітник.

— А он там на той горбочок. Не 
бачите?

— То се в тебе горбочок? А ско
нав би ти, злодюго!

Всі ми відразу зрозуміли, що нас 
ошукали препогано. Перед нами ле
жала копиця величезних камінюків, 
що треба двох добрих хлопів, аби 
всадити одного на тачки, а і то зі 
страхом, ш,оби тачки не погаратали 
ся; а будівля геть аж на горі і то 
добрих троє стай до неї.

—- Но, заробиш, Федуню, по-оряд- 
ний крейцар, нема що казати!

— Гей. люди,! — крикну* - ийеь

здоровезний ґазда, — що ви тут бу
дете стояти ! Ходіть геть звідти,! Най 
собі сам возить по шістцї коли такий 
мудрагель! Що він нас буде обцига- 
нював! А що то ми в него, фатлюхя, 
чи що? Та волиш один з другим го
рілиць під деревом вилежати, ніж тут 
за дві шістки своє здоровлє тратити!

— Та правду каже! — загуділи усї 
гуртом.

Підприємець, вадячи з далека, що 
на щось злого заносить ся, приступив 
до людий і спитав облесно:

— А що ви, люденькове? Що то 
такого стало ся? Чому не йдете до 
роботи ? ,

— А хіба-ж я віл ! т  відповів той 
самий хлоп, — щоб я так тяжко га
рував? А ще за що? За ті.песї гро
ш і? Та то сьміх, не заробок! їа-ж я 
більше не вивезу на день як два ка
мені, а і то з трудом. І за ті нуж
денні дві шістчинї ви хочете робіт
ника? Тепер, на великім дна? Фе! 
встид, ганьба! Та хТо т а к е 'вигадав!

— Ну, голя; тихо, чого ;гак роз- 
тиркотав ся ? — зацитькував вже гнів- 
ний підприємець, а кожде слово аж 
цідив крізь зуби, — тй,ми якось по
годимо ся, тілько помалу, потиху, 
по людськи!... Якось то буде!... -От 
дам вам по пятнайцять крайцарів від 
каменя, та й.згрда! Ну, не добре 
кажу? ь „ . . . . .

— О, нї! нема дурних! — закри
чали всі, — того ніколи не буде! Ми 
вам самі дамо по двайцять, возїть ви! 
Попробуйте і ви трохи, а певно, що 
будете потому инакше говорити!

—  Ну, а якже буде ? — гукнув за
пінений підприємець.

— Ані по три .шістки не буде! 
Дасьте по шість шісток, то лишимось, 
а нї, то йдемо! .. . -

— То йдіть на чотири вітри! — за- 
кукурічив ся підприємець! — О, ро
бітники!... Не видали їх!... Добре би 
я вийшов, якби вам давав по шість 
шісток!

— Не хочете, ваша воля! — ска
зав якийсь робітник. — Запряжіть ся 
самі до тачок та возїть! Закоштуйте 
і ви трохи того щастя! А на другий 
раз людий не дуріть, не кепкуйте 
з них, бо як вони знов з вас покеп
кують, то буде біда! Ану, хлопи, чого 
стоїте? Ходіть!

— Ходім! — відгукнулись другі ї  
ціла ватага людий відійшла від ка
міня, одні посьміхуючись, а друті 
проклинаючи ваіндиченого підпри
ємця. • "V >і

— Ну, а що-ж зі мною?— міркую 
собі. Ані взад ані вперед. Та добре 
ЇМ бунтувати ся, як вони з близьких 
еїл, а хоть і з дальших, то мають бо
дай хлїб на дорогу! А я, ані хлїба, 
анї крайцара при душі, голий як сьвя- 
тий турецький. Що тут чйнити менї 
нещасливому? Вертатись нема о чім! 
Возити каменюки, а̂ж ляк збирає!,., 
Крути-верти, треба-загинути,: Ще десь 
на чужині! Хотїв я бодай тогозлодю- 
гу, Станіслава,, побачити, можеба той 
варатував, та де-що пожичив!..,- Ага; 
вник десь як камфора, анї елїду по 
нїм.., Га, нема иншої рада, яв. ви
везти бодай одну каменюку; буде 
хоть на хлїб, тай з тим вертати до
мів... Вже що буде, то буде! Сумом 
та плачом §е поправиш долі!.,.

Взяв я тоті тачки, таке тяжко як 
якай трам; під’їхав під тоті каміня, 
тай пробую звалити. Ая’а!... Ацї йому 
снить ся рушитись... Пробую підва
жити, анї суди Боже... Патик хруп
нув, а камінь троха не поломив мені 
ніг... Мало-м тоді не розплакав ся... 
Сьвіте ти мій гіркий, щож тут тепер 
буде? І станув над там камінем і ду
маю і проклинаю і сам вже не внаю, 
що зробити з собою... Десь в таких 
випадках геть чоловік стратить ро
зум!

Стою так, сТою, аж на щастє на
дійшов якийсь господар, я попросив 
його, а той поміг звалити трама до 
тачок. Підняв я тачки, а шнури як 
не вріжуть ся в рамена, том такий 
сердечний почув біль, іцом гадав, що 
буду землю гризти! Понакладав я ли
стя та шматя під шнура і тоді якось 
вже лекще було, але що кілька кро
ків мусів спочивати, аж ледви упорав 
ся з тяжкою бідою коло полудня.

Але як я там тоту каменюку зва
лив, то-м так зрадів, як мала дитина. 
Зараз пішов до того велебного пана 
пілаг'"'," ’я той дав мені шістку,
. ] — . і Ж. : ' Л  — ЯЬ '
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купив за те хлїба, розпитав в людий 
дорогу тай гайда до хати!

Но, та йшло ся ще яко-тако, до
ки був хлїб, тай переночували ще 
добрі люди, але другого дня то-м га
дав, що вже зі мною буде ,,капут“ ! 
Тут сонце пече, аж піт цюрком ллє 
ся, тут нема хлїба, а як ще подумав, 
що то там в хаті буде, що жізк4 
скаже, то такий мене обгорнув жаль, 
що-м туй-туй не звернув ся. Но, 
жінка, то на те вона жінка, то в 
хаті, всьо піде потиху! Але люди?... 
Таж вони як мене возьмуть< на язи
ки, то не буде мож я хати анї носа 
на сьвіт показати!... Ну, а де-ж на 
податок возьму, та-ж я іно тут ішов 
по те? Ох! не можете собі предста
вити того, в яких я був тарапатах! 
Але що-ж? Треба перетерпіти! До- 
сьвід всього навчить...

Вже геть було з полудня, а я ще 
йшов і то натщо, а в жолудку так 
там мулило, так гризло та стискало, 
що мало не промовило їсти.

Йшов я ще трохи, йшов, а даль
ше не зміг. Вже що буде, то буде, 
тут ніхто мен - не знає, треба піти 
в село за жебраним

Ну, не треба вам казати, ** там 
мене приймали! Звичайно як воло
цюгу! Одні ганьбили та насварили, 
а були і такі, що і ломаку, підіймали 
на мене, але якось я там узбирав 
трохи хлїбонька і з тяжкою бідою до
плів ся третого дня до хати.

Жінка як мене побачила, то аік 
в долоні сплеснула. Відразу небога 
зрозуміла, що стало ся. ,

г— А ти що, Федьку? Вже з ро
боти ? Ти де був, такий знищений та 
обдертий?... Ох, падоньку-ж . ти мій 
нещасливий! Остатну коровонькувозь- 
муть за податок!...

— Тихо, Євко! — кажу я до неї, —- 
вже другий раз не дам ея на гачок 
зловити! Пропало!... Що було, то бу
ло!... — та й розказав їй цілу історію.

.Що там вже дальше з того бу
ло, то най між нами лишить ся.

Але з людьми ? Ще я не вспів 
прийти, а вже ціле село о сім знало. 
Майже цілі два Тижні, а і тепер ще, 
але вке зрідка, все мені цюкали тим 
заробком. Перейде хто коло мене, то 
все поздоровить:

— А що, Федьку, богато в чужи
ні заробив? Або: — Заплатив пода
ток? га?

А мені, знаєте, залїцитували корову 
за податок; таки так, як жінка була 
сказала., •

Я  там вже не відзивав ся до ні
кого, бо що-ж? Бити ся чейже не 
буду, але собі добре тото всьо кмі
тував. Пождїть-но ви, мудрагелики, 
колись і на вас таке зайде,, а тоді, 
і я дам волю моїм посьмішкам!...

І що гадаєте, що не посьміяв ся 
з них ? Посьміяв ся, ще і як! А  зна
єте коли? Та от тепер недавно, як 
повернули з зарібків з Румунії, то 
так, вважаєте, пореготав ся з них1 
здорово, аж за бокибрав ся!

: Квіт*-дівчата.
Мов цьвіти, дівчата цвйтуть,'
Не довго їх сяє краса, — 
їх вітри холодні подмуть,
Погасне їх блиск, мов рооа.

Не довго очацї горять,
А швидко тьмарять ся од сліз, 
Не довго їх оьпіви бренять,
Не довго витають їх скрізь.

Од зради затужать вони,
І руки' опустять в журбі, 
їм вдруге не буде весни, —? 
Зівянуть квітки голубі.

Затоптані в брудї на вік, 
Осьміяні в кращім чутті,
Не найдуть на горенько лїк,
І будуть німими в жатті. 

Згадають минуле не раз,
Та гірше ще зробить ся їм, —
Не. вернуть загублений час, £  f] Q 
Зівянуть в стражданні гіркім.

Олекса Коваленко•

Стань і читай.
Прехороший тЧржнтошвшІ аш/ірок, ка 

тана до онсіая. риольїер. братва, саноголя- 
ча бритва, аужоськаЙ і дамський лаацуток 
до авґарка, брельок, бран*одата, файка, спай
ка до наягаетів, в »ялок, 6 воїнів, в ложок, 
фоятеиовв перо, шпилька до краватка, вуяя- 
рес, тюти>п«рка, щітка і ви тка  понад 150 
річай, т. є равок усього позад 200 річаЙ. кож
ному чоловікова в дока і пива домом потріб
них — вишлемо к ттому їв  иадіславі вам 
їй.ОО. Але тепер • ирвсвлаїтс в » ї цента, 
лаше пишіть, аби ьгв їх аобачплн і ваді 
ui.itiV4 цовтв марками а» адресу:.

KANEGI SUP. CO. «-is
107 W . 27tH S T *  O. 5. N E W  YORK.

Веселий кутик.
Ноб« шшр шаЦ.

Розказують, що жадне подруакв 
так добре не жило, як Адам і Ева.

Кажуть, що наш праотець люльки 
не курив, коршму оминав на пів 
милі, в скваєра анї в суді за цілий 
свій довжезний вік не був нї разу; 
з сусідами жив в згоді, за жінками 
та дівчатами не заглядав, в карти не 
любив грати, до уряду не пхав ея, не 
любив на оказіях зачинати сварки, 
словом — був громадянином дуже чес
ним; таких тепер не богато.

Тай Ева, кажуть, була жінка, яких 
мало. Про свого чоловіка завеїгди го
ворила, що кращих від него нема 
в цілім місті. Судити других не ліб- 
била, з сусідами не сварилась, про 
убраня, капелюхи мало дбала, —вона 
казала, що не людина д ія одежі, але 
одежа для людини; Адамови не доко
ряла, що мовляв тамтой. чоловік ліп
ше дбає про жінку, як ти про мене.

Обоє загалом по пікніках та балях 
не дуже волочили ся, дїтий дружили 
без горівки, жебраків спомагали...

І  скажіть: чомуб нам йе брати 
них приміру?

Добра иауКа.
Оден грецький учений, прийшов

ши над берег ріки, хотїв перебратись 
на другу сторону, а не маючи гроший, 
приобіцяв перевізникови УДІЛИТИ дуг 
же розумну науку, єсли ЙОГО перевет 
зе через ріку. Перевізник ЗГОДИВ ся* 
На другій стороні учений .каже до 
перевізника: „ ■ ,

— ІІамятай, щобись нікого не пе
ревозив даром так як мене, бо-не бу
деш міг вижити.

го9<в чеЦати. -
Юрко Сметана, вибираючи ся зі 

своєю родиною до Америки, хотїв 
взяти з собою свойого наймитка, Пи
липа.

— А я не поїду тай вже! — каже 
Пилип. - ; •

— Та чому? — питас ґазда Юрі.о.'
— Вчера Абрамко, як купував 

щітину, то казав, що коли у нас по
луднє, то в Америці доперва 6 годи
на рано.

— Ну, то що?
—г А я, що, а хтож годен до по

луденку так довго чекати?

Карте абсолютно.
сусід сусіда за таке:

— Він пожичив в мене горнець, 
збив і не віддав.

Отже судія питає оскарженого:
— Ти пожичав в него горшка?
— Нї, відповідає той.
— Ти збив його горнець?
— Нї, горнець вже був збитий.

• —г Тиж йому не віддав горшка 2 , -
— Нї, прошу ясного суду. Най-, 

перше, що я горшка не пожичав, 
друге, що горнець вже був збитий, а 
трете, що я йому горнець віддав. Се 
я кажу вам абсолютно.

Рідний край
Чассіпясв громадська я літературна, в малюн

ками: типи, портрети, краєвиди, будинки, 
•узори і т. ин.

===== 5-й РІК ВИДАННЯ, а а ; -  ■ 
„Рідний Край1 містить: статї про громадські 
справи, ввістки в життя на Вкраїні £  в ин
ших сторонах, оповідання, пьвея для театру, 
вірші, відомості’ господарські, звістки про 
українські книжки, про театр і инше ми

стецтво, дописи, оповістка.
Нові умови: р чник 1910—11 року вигода, 
тиме від 1 декабря (отудня) 1910 p. по 1 
декабря 1911 р. Часопись виходитиме тричі 
на місяць,—1, 10 й 20-го кожного місяця, а 

місячини додатком

— з  „Молода Україна"
(єдина українська часопись для дітей), в ма
люнками; містить оповідання, вірші, відомою 
тї 9 світоанання, казки, вагадки, сміховинка 
і т. н. Ціна „Рідн. Враю*' в „Молодою У -ра- 
їною‘‘ — 4 р. на рік, 2 р. на півроку. „Ійол. 
Україна14 окроие від „Рідн. Краю* — ( i f  
вшнтків на рік) — 2 р. нарік і 1 р. на півроку. 
,.Рідя. Край“ бев „Молодої України* — З р .  
Цїнк обох часописей за границю — as 1 

руб. дорожше.
Ціна за оповістки: 20 коп. аа стрічку." /  

Окроие число „Рідного Краю1* — 12 копійо .̂
Адреса обох часописів: KuU, Благовіщу* 

ста ул. ч. 101. к*. 4. "/
Г<д*кториа-м ,ц «щ  О. Косач (Омва '

А
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С В О Б О Д А ч. J(,

0  лет? птахів і номах.

Заздрісно глядить чоло
вік на ті щасливі, по його 
думцї єства, що обдарова 
ні з природи крилами, мо 
жуть вилітати в повітряні 
простори. Але не тільки 
чоловік, діла природа, вла
стиво цїлий львіт живихсо- 
тБорінь завше бажав і стре
мів заволодїти піднсбесаш-й 
простором. Розглядаючи ся 
в цілім ряді -живих сотво- 
рінь, від часу до часу мож 
вавважити у них зусиля і 
проби лету, проби не зав- 
тп? увінчані бажаним ycni- 
т.ом. } г .

Перші такі, нездарні виро- 
чім, зусиля можемо бачити 
у полїтухи — зьвірятка, 
лохожого на нашу вивірку, 
що має по обох боках тіла 
шкірну болону, простерту 
між передною і задною па
рою ніг. Сей прилад не до- 
зваляє однак по літу сї літа
ти у властивім значіню сло
ва; він помічний їй при 
лїі.аканк>: бо напружуючись 
в часі руху, зменшує він 
скорість, з якою те зьві- 
рятко скаче на землю' не- 
раз з дуже значної висоти.- 
Полїтуха може проте роби
ти величезні скоки без най
меншої небезпеки. Подібні 
л?*они подибуємо у літаю
чих риб і смоків, се є зьві- 
рят споріднених з ящіркою.

Цілком розвинену спо- 
сібність до лету подибуємо 
з жиючих тепер сотворінь 
у лиликів, комах і птахів, 
а перед віками, коли ще 
не усі ті зьвірята жили, 
повітряні простори були за
селені величезними і диво
глядними крилатими ящір? 
ками.

Яким чином ті зьвірята 
вдобули собі ' здібність ле
ту? Коли природа була, ще 
мало розслїджена чоловіком, 
признавав він всї явища 
непонятні для себе, отже і 
здібність лету, якимсь над
природним силам. Опісля 
почав шукати таких зако
нів природи, що дозволя
ють тяжкому тїлови підне
сти ся в гору.1

Один із способів підно
сити ся в гору спирає ея 
на такім законі: тіло, за- 
глублене в теч або ґаз, тра
тить часть свого тягару — 
стілько властиво, скілько 
важить теч або ґаз ним ви- 
тггснений. Коли проте тя
гар тїла заглубленого є мен
ший від тягару витисаекої 
'гсчі ?бо ґазу, то тїло буде 
підносити ся. в гору. Сим 
законом не можна однак 
пояснювати лету птахів, ко
мах або лиликів, бо ніко
тре з тих зьвірят не є так 
легке, щоби на основі сего 
закона могло підносити ся 
в гору.

Подумаймо собі тепер я- 
ке будь зьвіря, що перелї 
тало би якийсь простір за 
помочию .цілого ряду сКО- 
ків, звичайно скоро по со
бі слідуючих, так, що лед- 
ви ногами доторкнувши зем
лі, відбивало би ся знова
1 назад підлітало би в по-

вітрс. Коли дальше уяви
мо собі те зьвіря або чоло
віка, як відбивати ся буде 
від землі не ногами, але ви
сокими ходїльницями, то 
побачимо, що він перено
сить ся з місця на місце 
завішений високо в просто
рі. Тепер поБстдс ццтанс, 
чп до тогоі іц:б pa:j пораз 
відвисати ся задля хвиле- 
во:б лету в гору потреба 
доконче землі? Чи не да- 
лоб ся заступити її иншим 
тїлом, пр, повітрєм?

Що повітрю може бути до- 
статочною точкою опору, 
можемо пересьвідчити ся о 
сім легко за помочвю охо
ронного парасоля, якого у- 
живають аеронавти, що під
літають бальоном високо в 
повітрє, а відтак причепле
ні до такого парасоля, спа
дають повільно в долину; 
і, чим більший той пара
соль, тим більший є опір 
повітря, тим повільнїйше 
вони спадають. Беручи те 
усе на увагу, легко уяви
ти собі будову приладу до 
лїтаня у звірят; буде він 
мати можливо велику по
верхню і здібність свобід- 
но поругаати ся. І справ
ді, коли-приглянемо ся кри
лам комах, лиликів, птахів 
і вимерлих уже ящурів, то 
завважимо у них власне ті 
цїхи. У  всїх літаючих хреб- 
товцїв передна пара ніг за
мінена на крила, збільше
не поверхні тих кінчин від
було ся у ріжних хребтов- 
цїв ріжно. У ящурів і лй- 
ликів поміж пальцями пе- 
редних ніг і боком тіла ви
росла шкірна болонка,- у 
птахів поверхня крил утво
рена з особливших витво
рів шкірних, званих пера
ми. Цілком инакше є у ко- 
комах; їх крила, то якісь 
вирости шкірні, але похо- 
дженє їх доси не звісне.

Дрзстична пригадка.
Жінки завеїгди якось най

дуть спосіб присилувати 
чоловіка вчинити їх волю. 
Часописи на доказ того по
дають про таку подію. Від
ходячому до офісу чоловіко- 
ви дала жінка лист з прось
бою, відчинити і перечи
тати його не скорше, аж 
в своїм офісі. І  чоловік вво
лив ьолго жінки. Прийшов
ши до Офісу, розпечатай 
лист і почав Читати:

,,Єсьм в прикрім положе- 
ню, однак мушу повідоми
ти Тебе про річ, яка, мож
ливо, діткне Тебе до жи
вого. А однак не можу інак
ше поступити. Як раз те
пер мусиш дізнати ся цілу 
правду. Від давиа я прочу- 
вала ,тю колись таки му
сить до того прийти. Днееь 
годї мені довше мовчати. 
Половина відвічальности 
спадає однак на Тебе само
го і Ти поступив-би дуже 
несправдливо, колпбись ро
бив мені якісь вимівки“ . 
Читаючи се чоловік зблід, 
а піт краплями покотив ся 
з його чола. Прочуваючи 
щось страшного, мигом 
докінчив читати слідуючі 
стрічки:,,Нераз і не два про
сила я Тобе. обсталювати 
вуїлс до паленя. Можливо, 
що аж тепер вже по забу
деш про се.“  І  дійсно, ще 
перед полуднем жінка ді
стала вуглє.

Ц І Н И  І  ПРАВИЛА ОГОЛОШЕНЬ В  „СВОБОДІ", і
1) О ГС Л О Ш ЕН Я  Б ІЗ Н Е С О В І, я к і «‘ .w rs «"»« ґеід з  міся- 

uU до роки) платять m після спщ ія..ьної яку інтевесовані д і
стануть на жадане листовім.

1-е, 4-0 або 3-й разові О ГО Л О Ш ЕН Н І Б И З Н Е С ІВ  по 3 цнт. від  
слова з а кождий раз.

Д Р ІБ Н І О ГО .ЇО ІП ЕП Я , я к : м ітинги  5рац / І  % товариств належа
чих до P. Н. Союза поміщав ся безплатно один раз в рубриці „Р ух  в 
В ід д ілах  P. Н. Соїова*1.

О ГО Л О Ш ЕН Я  Т ЕА Т РА Л Ь Н И Х  П Р ЕД С Т А В Л ЕН Ь  І  Б А Л ІВ  по 
2 центи від  слова для брацтв і  товариств належачих до P . Н . Союза, 
а для товариств неналежачих до P . Н • Со-оза по 4 центів від  слова.

П О Ш У К ІВ А Н Є  О С ІБ  І  РО БО ТИ  по 2 центи від  слова аа най- 
нєнмі 10 елів.

К О П К І РС ІТ  П А Р О Х ІІІ і  u tatui по 3 центи від  слова.
П Р О П О ЗИ Ц ІЇ Ж Е Ш ІІЬ Б Н  по 10 центів від  сл"вв за найменше 

10 слів.
Одноразове оголш іла адреси 25 центів.
2) Н алакгіі'ість за всяке оголошена, м у  ::п  бути прислана вгори та  

*  цілости. В  противнім р а ї* оголошене бер/слівно не поміщав ся. На- 
леж итісгь за дрібні оголошеня можна присилати тахоїк почтовими 
марками в

3) Кожде оголошене хусить бути в редакції на тиждень перед да
тою вигоду того числа часописи, в як ім  вгно мав бути поміщене. Ого
лошень телефоном не приймав ся.

4) За  зм іст оголошень або за відвічальніегь оголошуючих ЄЯ в ча
сописи фірм редакція не приймає н іяко ї еідвічальности.

В ) Кого-б скривджено, або з ким  ал*> обходжено-б ся в т ій  ф ірмі, 
яка  оголошує с.т в нашій часописи, нехай про св сейчас повідомить ре
дакцію, а поли подасть досгаточні дока зи ошуагва, викине сл оголо
шене несовісної ф ірми; кромі сего редакція доложить всїх старань, щоб 
ошуега потягнути до відвічальности.

6) Редакція мав право Одкинути абл перервати якв небудь оголо
шене, - і питаючи причин.

і )  Редакція має право ясадатп Лірм або незнаних соб, щоб 
прислали докази, що ведуть свій бизнес чссно і  дїй-ил я-.цжугл додер- 
ікати  того, що обіцюють в оголошвню. „

5) В  оголошвню мусить бути тільтси правда. Редакція мав право 
відкинути всяке підозріле оголошене.

9) Оголошеня мусять бути писані пером, виразно і  на одній сто
роні пачеру. **

10) За  дрібні оголошені редакція к>\ висилав н іяких  поквітовань.

^ в и в н и в и д и а и м и  

Д Д Р О | У П  » Ц Е " е н щ и н .
Самаритянська Санаторіл в Детроіт, Ш ч; продісладав інтересну жер
тв/. Кождшх мужчи*та чи жевщяна беа огляду на вік можуть дістати 
на спробунок иандїпші н *п ! .іііси бе» *Yo-r - «і свого боку коштів. 
Навіть почту ни оплачуємо самі. Надісланий лїк ви можете про
бувати на самотї у своїм власнім домі, а ся проба не будо вас кошту
вати алї цента. Щонебудь вам доллгає, пишіть по лїк. Слабосильні 
та підупавші мужчвни; янеохочсиі, перепрацьовані — мужчини недужі 
задля влих прввнчок; мужчини і женіцини, терплячі на гостець (рев- 
матнйМ), закаженє крови, гемороіди, нирки, мііур або- Печінки; муж
чини і жінки, що стратили апетит такі, що терплять в наслідок 
гаяних нодуг — всї такі мужчини і женіцини повинні до нас напи
сати по безплатну спробу лїченя. Ми маємо таку методу, що вилїчимо 
вас у вашім власнім домі, хочби і ра тисячу миль від нас, зовсім так, 

якби ви «вили ся иа сілядини особисто.

Пишіть ще нинї задля вашого вла
сного добра. Тямте, що як тільки напи
шете сейчас і покличете ся на отею ча- 

О сопись. дістанете даром пробний лїк, ді-

Гяґнбзу і нашу книжку. Мн маємо санато-, 
рію, одпноку в своїм роді в цілих Злуч. 
Державах, і ви можете пробувати наші 
^  лїки на наш кошт. Пишіть па адресу:

The Samaritan Supply Co.
175 Michigan Ave., Detroit, Mich.

\

і

Найвисше забезпечене $100,000.00
Читаіте з увагою»Пв да*т! ** аг“ т“  тw J  WiW * кливою 1 брехливою рекламою. Як 
вам хто говорить, що рушить за се або те, то ви вапитаЙте цигана, 
чим він рvчить і  де його зарука? Підвічальнвй Аґеит і  банкпр 
складає заруку в державну касу. Зяхсн довірите кому свШ гріш, 
чи то де перехована, чи переслали до старого краю, попереду пере
мокайте си, чим і  як  хт* »тчить ва паш тяжко запрацьований гріш.
Я  « « « »  » ДЧ— -.ІІЙ иасі С Т о  Т И С Й М  Д О .- Я О І І» .
я к  « а р у ь ;  д л і  в а с  -_ *
Гому тямте, що треба уникати непевних бапкирів. До ваших послуг є 
старий, опитний Аґент, икий висиліє ДОО корон па $20.43, 200 ко
рон аа $40.85, 300 корон аа $102.00, 1000 корон аа $204.00. 
Продає ївнфкарти до Барони і де Америки, робить контракти, 
новиовлаотн та налагоджує військові справи, а усе те робнть

дешево, СОВІСНО І  ТОЧКО,
Пашіть ПО подробиці x jfc j і ціни шифкарт.
Відвваідаю відворотною ввчтою. а вслят пораду даю оева.іатио.

HENRY J. SCHNITZER
141 Washington St., New York. «-із

t l7 Одинока взірце во уряджена •

ДРУКАРНЯ „СВОБОДИ *
затр у д н и е  д о б р е  виш колений д р у н ар сь н и і 
п ер со нап ь, п о с їя а *  иіійновійші паш ини, ан  
то ж *  р іж нородн і гарні черенки  І прикраси . 

Вивину*
всяні друнарсьні роботи

точно, гарно і rif низьних цїнах.
Впов. Родимцї, як  тоже Відділи і  члени P . Н . Союза по
винні в всякими друкарськими роботами удавати ся «пане

до своєї друкярнї „Свободи/

V S . 2 Йf —
H i Ш ж m ж m w

j

Книжки

я

яні можна дістати в друнапіії 
„Свобод hj’:

цнт.
Америка ................... і 13
Ворра клас і чому робіт- .

пики орґанїзують ся 15 
Весела̂  кнпжочка з обр. 85 
В Ста])ім і Новім краю . 25
Дещо про зьвірята___ _ оО
Еміґрант .................. * 15
Жовнір ............ . 10
Журазлї ....................  10
Житє. зарібки, організа

ції і т. п. в Спол. Дер
жавах ..................... 15

Зуб за зуб ..............— Ч)
Коротка Історія Руси .. 10
Капітал і праця ........... 15
Казка про Ж ид ів.......  15

50 
10

20 
20

15 
2.00 

25 
10 
25 
10 
15

10

Псалтир І. . . І . . . . .̂ ,•.-̂ •1.00 
Релігійні вірованя 20 
Русько анґлїйський тлу

мач _________ 60
Слово ч. 5. .............. . 15
Слово ч. 6. ........... .. и 15
Страшна пімста .......... . 20
СМерТЬ V . .  і 10
Степові люде ...... .. .в., 15
Страйк . 2 0  
Стріляй па смерть, ро

бітнича їфама,,.;.. .  . 1 5
Сошшк ......... ЗО
Товариска ворожка___  15
Хто з чого ж иє...........  15
Які то є люди на землї, з

20 образками.........  50
Як мужик ходив до ца

ря правди шукати . . .  15 
Через кордон........ .....  15

Книжка рахункова . . . .
Марія ........................
Многострадальний на

род ....... ................
Навернений грішник .. 
Народний рух австро- 

угорських Русинів ..
Новий Завіт ...............
0 підземних скарбах ...
Оповіданя ............
Про нутро землї....... *
Покуса ......................
Про кінець сьвіта.......
Рогімова Пр;ьікз з Руси-
'  ‘М .

Метрики шлюбні .......  З
Метрики смерти.........  З

Молитвенник малий . 1(50
Вінець ...................  1.50
Збпрняк .................. 2.80
Бог Надежда моя . . . .  $2.50
Хліб душі ................ 2.50
Друг Д уш і..............  1.50
Друг Душі (в зв. опр.) 75

Пишіть на адресу: 
Swoboda,

8-3 Grand St., Jersey City. J£J.

Дозір Братства!
Роблю всї братські річи паЙ- 
лїпше і наакрасше, в наих.їа- 
шого матеріялу ва дуже при
ступні ціни і ва роботу ґвараа- 
t jic . Продаю книжки і на жа

дане посилаю цїнянк. 
бсьм довголїтним членом Р. Н. 
Сою8а. Проч в чу:і?!»»5 ; уд*' 
вайто ся до свого! МШ адрес:

STEFAN KALAKUKA
215 Moran Court, Scranton, Pa.

Петро Ярема
рус̂ :'.ий погребнин

іернч і па вссїля, хр«стя- 
в в  і всяк і др;ті аабавн.

115 Ave. A., N E W  YO R K , N. У .
і (иіа: 7-ою а 8-ою ул.)

Телефон: Orchard 2568. 5—

русини їїїюсбурґаічи ви зн а єт е ,
ЩО ГР О Ш І — ТО СИ ЛА?

Старайтесь піднята та  п іч я іть  скла
дати елгї сідадиоста ■ « .ів їти^ іт
на розї ул. Carson-a і 14-ої.
Сео банк < одним а важстаршж? і иаї- 
п«*нїйгпиг банків, що цілковито ваб» 
почув Ваші ощадностж. У  вас склада
ють си гроші церковні, братоьні, ои- 
рітсьиі і ви. Кождий, що на* у яас 
грошц отраиу* на бажане а ііт  стеЙго- 
■ II контрОЛіОрІВ.

Продаємо {(орабедькі Каршш
на найліпші лінії, а греюі 
до краю висилаємо по доч- 
товім куреї

German Savings
and D e p o s i t  B a n k

Cof. 14th & Carson St.,
South Side, Pittsburg, Pa.
VL K. Pot, npea. А. П. Мілл«р, кав 

Ол. Бучак, ур. банк.

Одинока без первеїданя
поніж

АмериНою і росіїю.
Пароходн відпливають 8 ІІю  Иорку
„Росія14 —  8-го цьвітяя 1911. 
„К ур ск“ —  22-го  цьвітня 
„Бірма*4 —  13-го мая

Нові, двошрубові пароходи 
„Курск , „Россія *, „1>ірма“  і „Лї- 
туанїя44 правильно курсують по
між Америкою і Росівю що дві 
яедїкї. Си в одинока лїнїя бев пе- 
рееїданя. Пв^*!їгщри сеї лїнП мо
ж уть поривумівати ся свосю рід- 
ноьс новою та дістають свої на
родні стравя.

ВЄЛИЧЄВНУ ДОГІДНІСТЬ 00* л їн ї ї  
бев иерееїданя можуть иосьвідчи- 
ти тисячі пасажирів, іцр їхали 
иароходпми сеї лїнїї.

Більше подробиць подадуть wa
rn і аґенти або головно заступниц
тво лїнїї:

А. Е,. Johnson &  Со,
Gen. Paaa. Agent*,

27 Sioadway, New York.

Металеві оБцасв і запятет.
Для ияйнерів, каменярів, фаркерів і 
вс іх , що роблять иря тяж к ій  роботі

Легкі і не трудні до врнкріплвия. 
Видаток гвернесь Вам кілі.коирктно, бо 
перетревають чоботи. Кождин швець 
Вам їх наложить або дістанете їх врив 
а чоботами у В»»»ого ктиця.

Шипіть по ЯНН Ж О ЧКу В ялової д о 
дастесь більше.

U N ITED  S H O E  M A SH IN ER Y  CO.t
Boston, Маав.

imm тштт
O F M IN E R S V IL L E ,  PA.
К а в іт а л  $ 50.000.00. Н а д і я ш с а  

і  н е р о з д ї л е т  з и с к и  $93 .000.00.

Заснований 1864 року.
П р а іа д н т ь  з а г а л ь н и й  б а н к о 

в и й  б и з н е с .  В и д а є  м іж н а р о д н і 

ш ині о р д е р и ,  д р а ф т и  і п е р е с и л а е  

г р о ш і до  « с іх  ч а с т и й  с ь я іт а , п о -  

зи ч а к  г р о ш і н а  р е а л ь к о с т и .  Д е 

п о з и т и  с е г о  б а н к у  п о д в о їл и с ь  

п р о т я г о м  ПОСЛЇДНИХ 5 л їт  і  в и н о 

с я т ь  т е п е р  о к о л о  $ 500.000.00.

Г р о г і і  п е р е с п л а е  ч е р е з  ф ір м у  

K n a u t h  N a c h o d  Л  K u h n e ,  N e w  

V ftrV N . Y „ ,

ДАРОМ вилічите себе самі!
Лїки ,,Galen“ вилічили тисячі людий, вони вилічать і 
Вас. Пощо платити великанські суми гроший за лічен< 
наколи Ви можете вилічити себе самі ітаньо. Пришліть 
свою точну адресу, імя і проивиско і пишіть який ну- 
мер з 1U ліків Ви хочете, а ми Вам зараз вгшлемо одну 

І чрібку даром. Rumatina лічить ревмативм, невральґіго 
I Pepsola лічить болїзни жолудка іт. п. внутрішні веду! 
І ги. Fortola, патентований лїк для нервозних, ослабле- 
j шіх та утративших полові сили. Sanquinola вилїчув 
і лихорадку, малокровність і др. Азтоіа лічить зі зна
менитим успіхом всі грудні болїзни, я к  чахоїку 
астму і хронічний кашель. VIrola лїчить трипер, ви’ 
ливи і т. п. Hemora вилічить в короткім часі геморо- 
їди і затроснє крови. Meppota цілковито лїчить сифі- 
лїс і рани по тілі. РеІ0СГб80С> являє ся хорошим лі
ком проти випаданя волося і болю голови. Proflleota 
вилїчуб в короткім часі всї жіночі недуги. Пишіть до

GALfN СНЕМВЖ CO., 194/ Broadway, New Н %

Ґрафофони і фонографи по фабркчвія ціні.
ТЕИ РР САМЕ ЧЛ.0 3 7 ІШ Г 2  ГОНІ ГОВОРЯЧУ МАПІпйУ

І  З  ОДНОГО Д О Л Я Р І ЗРО БИ ТИ  ДВА 15.

Отся велика 25-долярова 
говоряча машина але лише 
за' готівку коштує $1450.

До кождої такої душе хорошої 
нашанв цісио S-літну /вараа- 
цію і 3 оодаіЬш 10-цалеві руські рв- 
гсоодч даром. Мв уа 'ьо  2Ь с « п  
різкнородпх украївськах рекордів.
Скрипка від фопоі'рафу мав 12 цалїв, 
васока ва 6 цалїв, труба довга па 
19 цалїв, а а середини 16 цалїв ши
рока.

Инші фояоґрафв продаємо па ті 
слчні сплати. Зажадайте від нас 
цінника фонографів, рекордів, му»*ч- 
нвх інструменті», годинників і  бри
тов. Катальоґ висилаємо даром,

GLOBE RECORD & SUPPLYCO., 129 Е. 7th St., New York.
4 , - ™ ----------- n- .............  f

Лічу лишень мущин
Спеціяльні і за
разливі слабо- 

отн н у п т і .

Ч в  В а  «сіте дітявеш т е ч  и і^ а п о ю  сла 
! бостію і  чн хочете аідаатв оя від опіку доаіреяого 
; лікаря?

З а - е чя щ е я а  
крови; скірні 
висипки; болї 
в ротї, горлі 

і  на ялицї.

Ч я Вам лявадаа а моє*? Ч в чута Вам а уст і чя 
ваате вепрвакввй відцвх? Чв болять Вас ву^к або 
всяа ? Ч я  яааіго біль голоав або явіоа болі в ктпят 
частях тїла? Я  ручу Вам ва авамаввту «віку в по- 
авешях случаах.

Недоиаганя 
ночеві;  блуди 
иолодоети; аа- 
палеая; корчі 
і неправильно

сте артерія.

Ч в не донуствлвег. Вв проступку проти прав 
адоровля і пр&роди ? Чіт не відчуваєте болш в TTieorv • 
Чв «Сіте аажуреяі ? Чи ясьте ивдміря» вврлоаі, 
ослаблеві і чи ве трагвте евергії? Чв чуггееь ве- 
мічві, врвхяоблеві 1 цеспосібкі ввжовувюв Bajcy 
працю ям попередає ?  — Дршодіт» до нема а в Вак 
Повожу авлічжпн».

Порада І оглядини СівзплатнІ.
УРЯД О В І ГОДИНИ: Від 10-вї рамо до 4-ої воютл. і від 6-ої до в-»1 

В  аадіїї і сівата аід 10-el peso до 1-ої вонол.

Dr. G E A R Y  
151 We«t 23-rd St, ,  New York, N. Y,

З г о л е ш у ю ч і е я  во  опіаеу л їк ір с ь к у  м у с я т ь  жжжтм оя о с о б г о о  до о г^яд яї, 
п о яа як  л и с т о в и їу »  порадани о м іо ж л ію  яв: сл ід  д ї ш в  а і б м і ї І .  Я в  

п а ш іт ь  до жжс, жле П рЖ Х О |,ЇТЬ  СЯНІ* 46-1в

П Е р ш д  А Д О ЕРИ Н А Н О ЬИ Л  „р и з н и ц я "
J  під покровом оьв. Арх. МихсіТла. ‘
,,RYZNYCIA“ , 114 Chestnut Street, SHENANDOAH, PA,

Mao енлад І виріб річей церковних яя:
Фелони чорні від .......'..... .................
Риви оьнітлі від...... $36, 40, бб, 80, 80 і виспи»
Схихарі від........................ ............. $6.00 ,,
Ручники, илитони, хоругви 8 обраеами від $30.001 в.
Чаші від.......1...................$20, 36, 40, 60 і виошв
Ліхтарі, Служебники, Евангвлія від $20, 4І>, 66, 

60 і 80.00 дол.
*®“Цьвіти на престол і до сьвічок по ріжній aJW-

Прийпа<в ся миомвня на нові річи І но иаправи отарі ри»н.
ВИРОБЛЯЄ ОЯ ВІДЗНАКИ БРАТОМ, ПА0И і проч».*

Сьвітло цернови^:
СЬВІННИ ВОСНОВІ (декоровані) з обравкаші по 

26 цнт. за фунт, 1 ва фунт, 2 на ф., 8 на ф.і 
4 на ф., 6 на ф., 8 на ф. і 14 на фунт. 

Оьвічки воскові ручно декоровані. 60 цнт. ва фунт. 
2 йа ф., 4 на ф., 6 на ф. і 8 на фунт.

Треіщі р у * »  дскороа. ї ,  і'5 (, 7, *.50 д. J  Угяя до надмльавв» .  • • • •
Пачка (120) аааалачів . . . 24 ціт. ( Олтм • • • • *
Оьвічки воскові до надставлюваня 3 на фунаг й  Ч*'

,, ,, 4 на ф. і 6 на фунт....... . 22! „
Офірки воскові 16 на ф. і !8 на фунт.;..... 2Ї *•
Сьвічкя стеаринові............. ........................ 1®

,, ,, 4 на ф., кручені 4 на ф.» в я*
ф. і 1 на фунт.

Сьвічкв: на престол (extra) 37 і̂ г. за фунт; воско
ві жовті 1 на ф. і 6 на фунт ЗО цнт.

Кадило ЗО і йб цнт. аа фунт-

Да сьЗдюа! ДАР0М1
Фоноґраф з рекордм® 
за малу нржслугу ДД*

нас.
Ч вта іт*  уаажао, яка вадавіа ів*

окааія лучав ся Вал діотатя с«1 гаР" 
вя іі я зодвісок» трубою і чудо»о хра- 
мчяк фоааґраф, -г-“  » «•**** 
шторі кЛвггуа #12.00. Шшд«мо Ван 
аа $3.75 яиііілпішого жраавого яипв- 
ву 25 пуделок в цївї 15 цояті» я»У»* 

і хочеио, щобвсьте пр» оказії відпродала пе пару пуделвя овгв №  
тюву слоїк ввакомвм. Тви  свособои отрмаатв вааад $8.76, а •• #а- 
твґу дістасвте фоноґраф аа дарно. Првшдїгь 40 цевті» наряавв, » 
шту доолатвте прв відборі тютюву і фовоі'рафу. Хто вдале • 
J.3.75, ojep:KBTi. додатково «що більше рекордів. 1

Певність Ваших гроший ґаравтувмо яранвт. кавцівю $20ООя>°-
RUSSIAN TOBACCO CO., 343 Е. Я Str., lew Юй, »• L Г
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